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Trwajcie przy waszym Biskupie, aby i Bóg był z wami!
św. Ignacy Antiocheński

Wyśpiewując radosne „Te Deum” 
za dar dziesięciu lat apostolskiej posługi 

Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa 
w Kościele Włocławskim, jako wspólnota Parafii Katedralnej  

pragniemy wyrazić pod adresem naszego Pasterza i Ojca słowa  
najserdeczniejszych życzeń. 

Wasza Ekscelencjo! Przywołując słowa zaczerpnięte z obrzędu  
święceń episkopatu, życzymy z głębi serca: „Czuwaj nad całym  
ludem, nad którym Duch Święty ustanowił Cię biskupem, abyś  

kierował Świętym Kościołem Włocławskim w imię Ojca  
niebieskiego, którego w tym Kościele uobecniasz”! 

Niech Matka Boża z Guadalupe chroni Księdza Biskupa  
macierzyńskim płaszczem swej opieki!

Z wyrazami najgłębszej czci i zapewnieniem o nieustannej modlitwie:

ks. kustosz Radosław Nowacki 
wraz z duszpasterzami

i wiernymi Parafii Katedralnej
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Z naucZania kościoła

Homilia ojca 
świętego FrancisZka 

wygłoszona podczas mszy 
świętej rozpoczynającej jego 

posługę Piotrową

Drodzy bracia i siostry!
Dziękuję Panu za to, że mogę sprawować tę Mszę św. na 

rozpoczęcie   posługi Piotrowej w uroczystość św. Józefa, 
Oblubieńca Maryi Panny i patrona Kościoła powszechnego. 
Okoliczność ta ma bardzo bogate   znaczenie, gdyż jest to 
także dzień imienin mojego czcigodnego Poprzednika. Je-
steśmy z nim modlitwą, pełną miłości i wdzięczności.

Pozdrawiam serdecznie braci kardynałów i biskupów, 
kapłanów, diakonów, zakonników i zakonnice oraz wszyst-
kich wiernych świeckich. Dziękuję za przybycie przedsta-
wicielom innych Kościołów i Wspólnot kościelnych, a tak-
że przedstawicielom społeczności żydowskiej oraz innych 
wspólnot religijnych. Kieruję serdeczne pozdrowienie do 
szefów państw i rządów, delegacji oficjalnych z wielu kra-
jów świata oraz do korpusu dyplomatycznego.

Słyszeliśmy w Ewangelii, że „Józef uczynił tak, jak mu 
polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 
1, 24). W tych słowach zawiera się  już misja, którą Bóg po-
wierza Józefowi, aby był custos, opiekunem. Czyim opieku-
nem? Maryi i Jezusa. Lecz opieka ta   obejmuje następnie 
Kościół, jak podkreślił bł. Jan Paweł II: „Święty Józef, który 
z miłością opiekował się Maryją i z  radością poświęcił się 
wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania 
Mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzo-
rem jest Najświętsza Dziewica” (Adhortacja ap. Redempto-
ris Custos, 1).

Jak Józef sprawuje tę opiekę? Z dyskrecją, z pokorą, 
w milczeniu, ale poprzez nieustanną obecność i całkowitą 
wierność, także wówczas, gdy nie rozumie. Z  troską i mi-
łością towarzyszy w każdej chwili, od zaślubin z Maryją, aż 
do epizodu z dwunastoletnim Jezusem w Świątyni Jerozo-
limskiej. Jest u boku Maryi, swej Oblubienicy, w pogodnych 
i trudnych momentach życia, podczas   podróży do Betle-
jem na spis ludności, a także w pełnej niepokoju i radości 
chwili  narodzin. Podczas dramatycznej ucieczki do Egiptu 
i gorączkowego poszukiwania Syna w Świątyni. Następnie 
w życiu codziennym w domu w Nazarecie, w  warsztacie, 
gdzie uczył Jezusa zawodu.  

Jak Józef żyje swoim powołaniem opiekuna Maryi, Jezu-
sa, Kościoła? Nieustannie słucha Boga, jest otwarty na Jego 
znaki, gotowy wypełniać nie tyle swój, ile Jego plan. Tego 
właśnie Bóg żąda od Dawida, jak słyszeliśmy w pierwszym 
czytaniu: Bóg nie pragnie domu zbudowanego przez czło-
wieka, ale wierności Jego słowu, Jego planowi. To Bóg budu-
je dom, ale z żywych kamieni naznaczonych Jego Duchem. 
Józef jest „opiekunem”, bo umie słuchać Boga, pozwala, by 
go prowadziła  Jego wola i właśnie z tego względu jeszcze 
bardziej troszczy się o powierzone mu osoby, potrafi z reali-
zmem interpretować wydarzenia, jest wrażliwy na to, co go 
otacza i potrafi podjąć najmądrzejsze decyzje. W nim wi-
dzimy, drodzy przyjaciele, jak się odpowiada na Boże powo-
łanie – dyspozycyjnością, gotowością, ale widzimy też, co 
stanowi centrum powołania chrześcijańskiego: Chrystus! 
Opiekujemy się Chrystusem w  naszym życiu, aby opieko-
wać się innymi, opiekować się dziełem stworzenia!

Jednakże powołanie do opieki  nie dotyczy wyłącznie nas 
chrześcijan, ma wymiar uprzedni, ogólnoludzki, dotyczący 
wszystkich. Jest to opieka nad całą rzeczywistością stwo-
rzoną, pięknem stworzenia, jak nam  mówi Księga Rodzaju 
i jak nam pokazał św. Franciszek z Asyżu: to poszanowanie 
każdego Bożego stworzenia oraz środowiska, w którym ży-
jemy. Jest to opieka nad   ludźmi, troszczenie się z miłością 
o wszystkich, każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby starsze, 
o tych, którzy są istotami najbardziej kruchymi i często znaj-
dują się na obrzeżach naszych serc. To troska jednych o dru-
gich w rodzinie: małżonkowie wzajemnie opiekują się sobą, 
następnie jako rodzice troszczą się o dzieci, a z biegiem czasu 
dzieci stają się opiekunami rodziców. To szczere przeżywanie 
przyjaźni, będących wzajemną opieką nad sobą w zaufaniu, 
w szacunku i w dobru. W istocie wszystko jest powierzone 
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opiece człowieka i jest to odpowiedzialność, która dotyczy 
nas wszystkich. Bądźcie opiekunami Bożych darów!

A kiedy człowiekowi brakuje tej odpowiedzialności za 
opiekę, kiedy nie troszczymy się o stworzenie i o braci, wów-
czas przychodzi  zniszczenie, a serce staje się nieczułe. Nie-
stety, w każdej epoce dziejów są „Herodowie”, którzy snują 
plany śmierci, niszczą, oszpecają oblicze mężczyzny i kobiety.

Chciałbym prosić wszystkich tych, którzy zajmują od-
powiedzialne stanowiska w dziedzinie gospodarczej, poli-
tycznej i społecznej, wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej 
woli: bądźmy „opiekunami” stworzenia, Bożego planu 
wpisanego w naturę, opiekunami bliźniego, środowiska. 
Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły 
w drodze naszemu światu! Jednak by   „sprawować opie-
kę”, musimy też opiekować się samymi sobą! Pamiętajmy, 
że nienawiść, zazdrość, pycha plamią życie! Tak więc opie-
kować się znaczy czuwać nad naszymi uczuciami, nad na-
szym sercem, gdyż właśnie z niego wychodzą dobre i złe in-
tencje: te, które budują i te, które niszczą! Nie powinniśmy 
bać się dobroci ani też czułości!

Dodam tu jeszcze jedną uwagę: troszczenie się, opieka 
wymagają, by były przeżywane z czułością. W Ewangeliach 
św. Józef jawi się jako człowiek silny, odważny, pracowity, 
ale jest w nim wielka czułość, która nie jest cechą człowieka 
słabego – wręcz przeciwnie – oznacza siłę ducha i zdolność 
do zwracania uwagi na bliźniego, współczucia, prawdziwej 
otwartości na niego, zdolność do miłości. Nie powinniśmy 
bać się dobroci, czułości!

Razem z uroczystością św. Józefa obchodzimy dzisiaj 
rozpoczęcie   posługi nowego Biskupa Rzymu, Następcy 
Piotra, która wiąże się   także z   władzą. Oczywiście, Jezus 
Chrystus dał władzę Piotrowi, ale o jaką władzę chodzi? Po 
powtórzonym trzykrotnie pytaniu Jezusa do Piotra o  mi-
łość, następuje powtórzone trzykrotnie wezwanie: Paś 

baranki moje, paś owce moje. Nigdy nie zapominajmy, że 
prawdziwą władzą jest służba i że także papież, by sprawo-
wać władzę,  musi coraz bardziej pełnić  tę posługę, która 
ma swój świetlisty szczyt na krzyżu, musi spoglądać na po-
korną, konkretną, pełną wiary posługę św. Józefa i tak jak 
on otwierać ramiona, aby objąć opieką cały Lud Boży oraz 
przyjąć z miłością i czułością całą ludzkość, zwłaszcza naj-
uboższych, najsłabszych, najmniejszych, tych których św. 
Mateusz opisuje w sądzie ostatecznym z miłości: głodnych, 
spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, w więzieniu 
(por. Mt 25,31–46). Tylko ten, kto służy z miłością,  potrafi 
otoczyć opieką! 

W drugim czytaniu św. Paweł mówi o Abrahamie, który 
„wbrew nadziei uwierzył nadziei” (Rz 4, 18). Wbrew nadziei 
mocny nadzieją! Także dzisiaj, w obliczu tak wielu znaków 
na szarym niebie musimy dostrzec światło nadziei i sami 
dawać nadzieję. Opieka nad stworzeniem, każdym męż-
czyzną i kobietą, ze spojrzeniem pełnym czułości i miłości, 
znaczy otworzyć perspektywę nadziei,  otworzyć się na pro-
mień światła pośród wielu chmur,  przynieść ciepło nadziei! 
Dla człowieka wierzącego, dla nas chrześcijan, takich jak 
Abraham, jak św. Józef, nasza nadzieja ma Boży horyzont, 
który został nam on otwarty w Chrystusie, a zbudowana 
jest ona na skale, którą jest Bóg. 

Opieka nad Jezusem i Maryją, opieka nad całym stwo-
rzeniem, opieka nad   każdą osobą, zwłaszcza najuboższą, 
opieka nad nami samymi: to właśnie jest posługa, do której 
powołany jest Biskup Rzymu, ale do której wezwani jeste-
śmy wszyscy, aby zajaśniała gwiazda nadziei: Opiekujmy 
się z miłością tym, czym Bóg nas obdarzył!

Proszę o wstawiennictwo Maryję Pannę, św. Józefa, świę-
tych Piotra i Pawła, św. Franciszka, aby Duch Święty towa-
rzyszył mojej posłudze, a wam wszystkim mówię: módlcie 
się za mnie! Amen.

ojciec święty Franciszek 
(kard. jorge mario Bergoglio sj)

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 
grudnia 1936 w Buenos Aires, jako jedno 
z pięciorga dzieci włoskich imigrantów. 
Po ukończeniu technikum i obronie dy-
plomu z chemii rozpoczął, w wieku 21 lat, 
studia w seminarium w Villa Devoto koło 
Buenos Aires. 11 marca 1958 wstąpił do 
zakonu jezuitów i  kontynuował naukę 
w zakonnych domach studiów. W latach 
1964–1965 był nauczycielem literatury 
i  psychologii w Colegio de la Inmacula-
da Concepción w Santa Fe, zaś w 1966 

w Colegio del Salvador w Buenos Aires. W latach 1967–1970 
studiował teologię na wydziale teologicznym Colegio Maximo 
San José w San Miguel. Przyjął święcenia kapłańskie 13 grudnia 
1969, a uroczystą profesję złożył 22 kwietnia 1973. Po złożeniu 
ślubów wieczystych, w latach 1971–1973 był mistrzem nowicja-

tu w seminarium w Villa Barilari i profesorem Wydziału Teolo-
gii w Colegio Maximo San José w San Miguel, a od 1972 przez 
rok członkiem konsulty (rady) prowincji jezuickiej San Miguel, 
wreszcie prowincjałem jezuitów w Argentynie (1973–1979).  

20 maja 1992 został mianowany biskupem pomocniczym 
Buenos Aires. Sakry biskupiej udzielił mu 27 czerwca 1992 ar-
cybiskup Buenos Aires kardynał Antonio Quarracino; w czerwcu 
1997 promowany na arcybiskupa–koadiutora tej archidiecezji, 
objął rządy 28 lutego roku następnego, po śmierci kardynała Qu-
arracino. Podczas konsystorza w lutym 2001 r. Jan Paweł II wy-
niósł abp. Bergoglio do godności kardynalskiej. 

13 marca 2013 r. w drugim dniu konklawe został wybrany 266. 
następcą św. Piotra, przyjmując imię Franciszek. Wybór imienia 
został podyktowany chęcią zajęcia się problemami ubogich, na 
wzór św. Franciszka z Asyżu. 19 marca 2013 r. w uroczystość św. 
Józefa, Oblubieńca NMP, Ojciec Święty Franciszek zainauguro-
wał swój pontyfikat. Jest pierwszym papieżem z kontynentu 
amerykańskiego, a także pierwszym jezuitą zasiadającym na 
tronie Piotrowym. W swym zawołaniu biskupim zawarł słowa: 
Miserando atque eligendo – „Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”, 
nawiązując do ewangelicznego opisu powołania św. Mateusza. 
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„Bez krzyża nie jesteśmy 
uczniami jezusa!” 
– pierwsza homilia 
ojca świętego Franciszka, 

wygłoszona w kaplicy sykstyńskiej, 
14 marca 2013 r.

W tych trzech czytaniach widzę pewien wspólny 
element: jest nim ruch. W pierwszym czytaniu ru-
chem jest wędrowanie; w drugim czytaniu budo-
wanie Kościoła; w trzecim, w Ewangelii, wyznawa-
nie. Wędrowanie, budowanie, wyznawanie.

Wędrowanie. „Chodźcie, domu Jakuba,   postę-
pujmy w światłości Pańskiej!” (Iz 2, 5). Oto pierw-
sza rzecz, jaką Bóg powiedział Abrahamowi: Chodź 

PierwsZa Homilia 
PaPieża

w mojej światłości i bądź nienaganny. Wędrowanie: 
nasze życie jest wędrówką i nie jest dobrze, kiedy 
się zatrzymujemy. Trzeba wędrować nieustannie, 
w  obecności Pana, w światłości Pana, starając się 
żyć tak nienagannie, jak Bóg  wymagał od Abraha-
ma w swojej obietnicy.

Budowanie. Budowanie Kościoła. Mowa jest o ka-
mieniach: kamienie są wytrzymałe; ale kamienie 
żywe, kamienie namaszczone Duchem Świętym. 
Budowanie Kościoła, Oblubienicy Chrystusa, na 
tym żywym kamieniu węgielnym, którym jest sam 
Pan. Oto następny ruch naszego życia, budowanie.

Trzeci ruch, wyznawanie. Możemy wędrować, ile 
chcemy, możemy budować wiele rzeczy, ale jeśli nie 
wyznajemy Jezusa Chrystusa, nie dzieje się dobrze. 
Staniemy się użyteczną organizacją pozarządową, 
ale nie Kościołem, Oblubienicą Chrystusa. Kiedy 
nie idziemy, zatrzymujemy się. Kiedy nie budujemy 
na kamieniach, co się dzieje? Dzieje się to samo, 
co zdarza się dzieciom budującym na plaży zamki 
z piasku – wszystko się wali, jest nietrwałe. Kiedy 
nie wyznajemy Jezusa Chrystusa –   przychodzi mi 
tu na myśl zdanie Léona Bloy: „Kto nie modli się do 
Pana, modli się do diabła” – kiedy nie wyznaje się 
Chrystusa, wyznaje się światowość diabła, świato-
wość szatana.

Wędrowanie, budowanie, wyznawanie. Rzecz 
jednak nie jest taka łatwa, bo w wędrowaniu, budo-
waniu, wyznawaniu czasami dochodzi do wstrzą-
sów, są ruchy, które nie są właściwym wędrowa-
niem: to ruchy, które nas ciągną do tyłu.

W tej Ewangelii jest potem szczególna sytuacja. 
Sam Piotr, który wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa, 
mówi Mu: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. 
Pójdę za Tobą, ale nie mówmy o krzyżu. To jest bez 
związku. Pójdę za Tobą z  innymi sposobami, bez 
krzyża. Kiedy idziemy bez krzyża, kiedy budujemy 
bez krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, 
nie jesteśmy uczniami Pana: jesteśmy światowi, je-
steśmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papie-
żami, ale nie uczniami Pana.

Chciałbym, abyśmy wszyscy po tych dniach łaski 
mieli odwagę, właśnie odwagę, wędrować w obec-
ności Pana, z krzyżem Pana; budować Kościół na 
krwi Pana, która została przelana na krzyżu, i wy-
znawać jedyną chwałę: Chrystusa ukrzyżowanego. 
A tym samym Kościół będzie postępował naprzód.

Życzę nam wszystkim, aby Duch Święty, przez 
modlitwę Maryi, naszej Matki, udzielił nam tej ła-
ski: wędrowania, budowania, wyznawania Jezusa 
Chrystusa Ukrzyżowanego. Amen
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Homilia BiskuPa
włocławskiego

Homilia podczas 
mszy św. dziękczynnej 

za wybór papieża 
Franciszka, włocławek 

19.03.2013 r.
kochany księże Biskupie,
Drodzy bracia w kapłaństwie naszego Pana,
księże kanoniku gospodarzu tej świątyni,
Drodzy alumni ze swoimi przełożonymi, 
z księdzem rektorem, z moderatorami,
kochani siostry i Bracia!

Okoliczności naszego dzisiejszego spotkania, naszej modlitwy 
są niezwykłe. Dzisiaj, kto mógł, na pewno oglądał Mszę św., która 
zainaugurowała pontyfikat Ojca Świętego Franciszka. Całym ser-
cem, z radością przenieśliśmy się do Rzymu – najpierw, żeby sobie 
przypomnieć wszystko to, co przeżywaliśmy ponad 30 lat temu, 
kiedy ks. kardynał Karol Wojtyła rozpoczynał swoją posługę bisku-
pa Rzymu. Przynajmniej niektórzy z nas byli wtedy na Placu św. 
Piotra i z pewnością potwierdzą, że są to przeżycia niezapomniane. 

Dzisiaj jednak nasze serca skierowały się ku Rzymowi, żeby 
wesprzeć, otoczyć modlitwą i serdecznością nowego Ojca Świę-
tego, który w pierwszych momentach po wyborze wydawał się 
jakby speszony, stremowany nieco tą godnością, którą złożył na 
jego barki Chrystus. Sytuacja, której nikt, powiedzmy otwarcie, 
nie przewidział – jeszcze do tych spraw za chwilę wrócimy – ale 
która przypomina również, że przeżywamy Rok Wiary pozosta-
wiony nam w spadku po Ojcu Świętym Benedykcie XVI. A jeżeli 
myślimy o Roku Wiary, to doprawdy trudno znaleźć lepszy przy-
kład niż patron dzisiejszego dnia, św. Józef. Kto słuchał homilii 
Ojca Świętego, wie, że także i papież Franciszek do jego osoby, do 
wzoru, jaki nam zostawił, nawiązał. 

Nasze dzisiejsze spotkanie jest diecezjalnym dziękczynieniem, 
zarówno za pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI, jak i mo-
dlitwą błagalną o błogosławieństwo dla papieża Franciszka. Te 
Deum, którym zakończymy dzisiejszą liturgię, ten stary hymn św. 
Ambrożego wyrazi naszą wdzięczność, nasze błaganie i zaufanie 
do Boga, który kocha swój Kościół i nim rządzi. Non confundar 
in aeternum – nie będę zawstydzony na wieki, bo wiem, Komu 
zaufałem. Położyłem swoją ufność nie w dziennikach telewizyj-
nych, w sensacyjnych agencjach prasowych, nie nawet w naj-
większych tytułach takich czy innych gazet, tylko w Bogu składa-
my nadzieję. Bogu wierzymy, że On założył swój Kościół, Jego Syn 
powołał go do istnienia. Nie ma żadnego powodu do lęku. Nie 
ma żadnego powodu do zwątpień. Dzisiaj mówił o tym również 
Ojciec Święty, o nadziei, bez której żyć niepodobna, jeżeli chce się 
żyć odpowiedzialnie, mądrze i w sposób godny człowieka. 

Benedykt XVI – jego decyzja. Kiedy ku zaskoczeniu nas wszyst-
kich to się stało, nawet nie myślałem, że tak bardzo zaniepokoi 
(w  cudzysłowie oczywiście), że tak bardzo ucieszy to wrogów 
Kościoła, rozmaitych ludzi stojących od niego dość daleko, nie-
rozumiejących jego istoty, utożsamiających Kościół z sutanną, 
może z habitem, ale niewiedzących, że przecież Kościół jest Bożą 
rodziną, że w każdej normalnej ludzkiej rodzinie – takie jest do-
świadczenie ludzkiej historii – musi być ojciec, że tym ojcem jest 
sam Bóg, że Jezus jest częścią Kościoła, że Duch Święty jest jego 
życiem. Jakże ostrożne powinny być w tej sytuacji nasze wypo-
wiedzi na temat Kościoła. Jakie potrafią być jednak beztroskie 
i mało odpowiedzialne. Czytam np., że jeden z autorów napisał, 
iż o pontyfikacie Benedykta XVI będzie się mówiło tylko w kon-
tekście jego ustąpienia. Mój Boże – pomyślałem sobie – jaka 
pewność siebie, jaka pycha, a równocześnie jaki brak orientacji. 
To tego autora, który to napisał, nikt nie będzie pamiętał za 
kilkadziesiąt lat, ale do pism Benedykta XVI, do jego myśli, do 
propozycji dla Kościoła, do jego zaleceń będą wracały całe po-
kolenia, bo dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszyst-
kiego, co temu Kościołowi przekazał. Pan prof. Hartman, dobrze 
jak sądzę nam wszystkim znany, w związku z ustąpieniem na-
pisał, że Kościół jest w bardzo trudnej sytuacji, a jego upadek 
jest przesądzony. Kto zna historię myśli ludzkiej, ten dobrze 
wie, że takie wróżby pojawiały się nieustannie w historii. Ciągle 
wróżono koniec chrześcijaństwa, koniec Kościoła. Pan Hartman 
się martwi, że odejście Benedykta zachwieje Kościołem, ale nie 
zapomniał przy okazji wypomnieć kardynałowi Ratzingerowi, 
że jako szesnastolatek wstąpił do Hitlerjugend i nie napisał, że 
było to wbrew woli młodego Ratzingera, ale że tak ówczesne 
władze hitlerowskie robiły z młodymi ludźmi, posyłając ich na 
pewną śmierć, żywiąc się uczuciem fanatyzmu. Jest dowodem 
niezależności myśli młodego Josepha Ratzingera, że się temu 
nie dał opętać, że potem nigdy nie poskąpił okazji, żeby ostrze-
gać młodych ludzi przed brunatną i czerwoną zarazą. 
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Pan Jerzy Stuhr z kolei, polski aktor, zagrał w filmie „Habemus 

papam” i cieszy się, opowiadając, że otrzymuje wiele sms–ów, 
których autorzy podpowiadają: „zrobiliśmy proroczy film – pa-
pież ustąpił”! Rzeczywiście, niezwykłe wydarzenie Panie Jerzy, 
chciałby pewnie Pan, żeby pański ojciec niezależnie od wieku 
pracował w tak nieprawdopodobnym napięciu, które towarzyszy 
każdemu dniowi pracy Ojca Świętego. Papież ma takie prawo, aby 
świadom swojej odpowiedzialności przed Bogiem podjąć decyzję 
o oddaniu steru młodszemu, silniejszemu. To jest prawo człowie-
ka. Benedykt XVI nie wystąpił z Kościoła, jak wielu tych, których 
oglądamy na ekranach telewizorów, jak wielu pseudomędrców, 
którzy udając zmartwienie, cieszą się, że może wydarzy się coś 
niedobrego. 

Zapowiadali długie konklawe, wielkie kłótnie. Drugi dzień 
obrad kardynałów przynosi zakończenie całego problemu. „Ser-
cem i myślą każdego dnia będę z moim następcą, któremu już 
dziś przyrzekam cześć i posłuszeństwo” – mówił jeszcze przed 
konklawe Benedykt XVI. To przecież, co się stało, jest wspaniałym 
dowodem poczucia odpowiedzialności za Kościół. I tak musimy 
na to wszystko patrzeć. Dziennikarze jakby w amoku szukali 
nieustannie sensacji. Nie przewidzieli tego, nie odgadli później, 
chociaż tworzyli długie listy pseudokandydatów, z których żaden 
nie został wybrany. Zapomnieli, że Kościół nie jest własnością 
papieża, nawet najświętszego i największego. Bo on należy do 
Chrystusa. I  tylko Chrystus jest jego Głową. Tylko Chrystus jest 
w nim nauczycielem. I tym lepszym jest się papieżem, biskupem, 
księdzem, zakonnicą, chrześcijaninem, im silniejsze są nasze wię-
zi z Jezusem. 

Benedykt XVI – przenikliwy uczony, wielki teolog, subtelny in-
telektualista, który 25 lat pracował w Kongregacji u boku Jana 
Pawła II, bardzo szczerze i bardzo prosto powiedział: „nie mam 
już sił”. I tak zszokował dziennikarzy, bo jak wiadomo, człowiek 
osiemdziesięciosześcioletni staje się z każdym dniem sprawniej-
szy i mocniejszy do pełnienia swoich obowiązków. Pewnie wielu 
tych dziennikarzy uważałoby tak jak nasz rząd, że należy emery-
tury wypłacać dopiero od tego wieku, bo przecież szybciej można 
je wtedy skończyć. 

Dopowiedzmy też sobie: dwa tysiące lat historii Kościoła udo-
wodniły przekonująco, że wielkich papieży, wielkich pasterzy ni-
gdy nie brakowało, ale najskuteczniej Duch Święty posługiwał się 
w Kościele nie pasterzami, tylko ludźmi świętymi, którzy wcale 
nie musieli być pasterzami, biskupami Rzymu, a jednak zmieniali 
historię Jezusowego Kościoła. Przypomnijmy św. Benedykta z VI 
wieku, twórcę życia zakonnego w Europie, a równocześnie wiel-
kiego i uczonego męża, jednego ze współtwórców Europy. Przy-
pomnijmy Franciszka z Asyżu, który jak się okazuje jest wzorem 
także dla nas dzisiaj. Jakże się cieszą wierni Kościoła, że Ojciec 
Święty wybrał jego właśnie za patrona swojego pontyfikatu. Jak-
że żywy jest przykład choćby św. Ignacego Loyoli, który jest jed-
nym z twórców szkolnictwa na naszym kontynencie. Jak żywa 
i nieustannie aktualna, poruszająca ludzkie sumienia i serca jest 
twórczość św. Augustyna czy św. Tomasza z Akwinu. Wymieniam 
tak przypadkowo kilka tych imion: św. Bonawenturę, św. Teresę 
z Avila. O ileż uboższa byłaby historia Europy, gdyby nie święci, 
którzy zostawili swój ślad w życiu Kościoła Jezusa. 

Pierwsze wypowiedzi nowego Ojca Świętego wskazują, że 
ze św. Franciszka najbliższe jest mu ubóstwo, centralne miejsce 
Boga w życiu, wierność Ewangelii i Kościołowi, bliskość potrzebu-
jącego człowieka. Ale wszystko to, to jest jakieś pójście drogą kon-
tynuacji Jana Pawła II i Benedykta XVI. Dlatego mamy powody, 
żeby dziękować z radością i satysfakcją Bogu za pontyfikaty tych 

ostatnich kilkudziesięciu lat, żeby prosić o wsparcie i siły dla roz-
poczynającego posługę Piotra – Franciszka. „Ty jesteś Piotr opo-
ka, na której zbuduję swój Kościół” – mówił Jezus do pierwszego 
papieża w dziejach Kościoła w okolicach Cezarei Filipowej. „Nie 
bójcie się – wołał Jan Paweł II – wszak bramy piekła nie przezwy-
ciężą Kościoła”. Jako zadanie postawił św. Piotrowi bardzo jasno: 
„utwierdziwszy się w wierze, umacniaj braci”. Umocniwszy się 
w wierze. Mówi się, że Kościół jest dzisiaj w kryzysie. My odpowia-
damy: w kryzysie był zawsze i jest zawsze, bo skoro jesteśmy jego 
częścią, to wszystkie nasze kryzysy, kryzysy naszych małżeństw, 
naszych rodzin, naszego kapłaństwa, naszego powołania to są 
kryzysy Kościoła. Inaczej być nie może. Ale jednocześnie w sercu 
Kościoła jest miejsce dla każdego człowieka targanego kryzysem. 

Ten Kościół Jezusa w XXI wieku ma najwięcej wiernych w całej 
swojej historii. My żyjemy w Europie i patrzymy zwykle na nasz 
kontynent i wydaje się nam, że chrześcijaństwo straciło siły, za-
pał, rozmach, pewność siebie. A przecież na świecie jest chrze-
ścijan więcej, niż było kiedykolwiek, katolików więcej, niż było 
kiedykolwiek. W roku 2025, to wcale nie jest tak daleko, ma być 
7,8 miliarda ludzi, a chrześcijan 2,6 miliarda. Na zachodzie Eu-
ropy kościoły, seminaria rzeczywiście bywają puste. Widziałem 
ból i cierpienie wiernych Jezusowi osób, które o tym mówiły i na 
to wskazywały. Ale cóż to jest zachodnia Europa? Czy zdajemy 
sobie sprawę, że Brazylia jest większa od całego europejskiego 
kontynentu, że Chiny są większe od Europy? A właśnie w Afryce, 
w Azji, chrześcijaństwo jest prześladowane – 105 tys. chrześci-
jan zginęło w ubiegłym roku za wierność Chrystusowi. To więcej 
niż całe nasze miasto. Ilość księży w świecie rośnie. U nas jest ich 
mniej, bo tak widać oswoiliśmy się z Ewangelią albo tak daliśmy 
sobie wmówić, że ona już wyczerpała swoje siły. Ale wszędzie na 
świecie księży jest więcej. Kiedy mówił mi o tym po raz pierw-
szy ks. kard. Grocholewski, ostrzegając przed patrzeniem tylko z 
perspektywy europejskiej, pomyślałem sobie: „to niemożliwe”. 
Ale dzisiaj na zachodzie Europy, co najmniej połowa to są cudzo-
ziemcy, którzy przybywają tam do pracy, cudzoziemcy – księża. 
„Kościół jest dzisiaj bardziej zjednoczony, niż był kiedykolwiek”. 
Wiecie, kto to powiedział? Ks. kard. Martini, który potrafił być bar-
dzo surowy w sądach, także tych dotyczących Kościoła. „Kościół 
jest dzisiaj bardziej zjednoczony, niż był kiedykolwiek”. 

Wszystkie złośliwe krytyki są niczym w porównaniu z potęgą, 
którą jest śpiew wiernych i chwała, jaką zanoszą Jezusowi Chry-
stusowi, Barankowi i Ojcu Przedwiecznemu, siedzącemu na swo-
im tronie. Oczywiście, że powinniśmy martwić się Europą. Ci, któ-
rzy podejmują te zagadnienia naukowo, mówią, że ona umiera, 
ale wyjściem dla niej nie są pseudoreformy, odejście od natural-
nego rozumienia płci człowieka, od akceptacji homoseksualizmu 
czy święceń kobiet, aborcji czy eutanazji. To jest wyjmowanie 
śrubek z tego wielkiego organizmu, jakim jest nasz kontynent. 
Problemem Kościoła, jedynym problemem Kościoła jest grzech 
człowieka: grzech naszej pychy, która mówi Bogu tak jak u po-
czątku stworzenia – non serviam, nie będę służył, nie potrzebu-
ję Ciebie, sam sobie jestem sterem, żeglarzem, okrętem. Grzech 
to jest problem Kościoła, ale ten grzech rodzi się w moim sercu, 
w sercu każdego z nas. A więc my jesteśmy problemem Kościoła. 
To jest jedyne zło, którego trzeba się obawiać. To jest jedyne zło, 
z którym trzeba walczyć. 

Głęboko wierzymy, że Bóg dając nam nowego pasterza, nowego 
biskupa Rzymu, daje nam równocześnie człowieka pełnego Bożych 
mocy, oddanego Chrystusowi, wiernego Ewangelii i miłującego Je-
zusowy Kościół. Niech Bóg błogosławi Ojcu Świętemu Franciszko-
wi, żeby prowadził nas drogą Bożych, a nie ludzkich przykazań.
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Włocławek, 13 marca 2013 r.

Umiłowany Ojcze Święty,

Ze wzruszeniem i radością przyjęliśmy wybór Waszej Świątobliwości na 
Następcę św. Piotra. We wspólnocie Kościoła Włocławskiego modliliśmy się, 
aby Duch Święty oświecił Kolegium Kardynalskie i  wskazał pasterza według 
Serca Jezusowego. Błogosławiony wybór Następcy św. Piotra pozwolił nam raz 
jeszcze w „Roku Wiary” odkryć tajemnicę Kościoła i doświadczyć, że to Pan 
sam kieruje powierzonym Mu ludem. 

Złączeni w radości całego Kościoła dziękujemy Bogu za wybór Waszej 
Świątobliwości i śpiewamy dziękczynne Te Deum, modląc się jednocześnie 
o obfitość łask Bożych i moc Ducha Świętego do pełnienia posługi Piotrowej. 

Biskupi, Prezbiterzy, Rodziny Zakonne i Lud Boży Diecezji Włocławskiej, 
zgodnie z prośbą wypowiedzianą przez Waszą Świątobliwość w dniu wyboru 
na papieża, zapewniają o stałej modlitwie oraz o swojej czci i oddaniu.

Z wyrazami najgłębszej czci i synowskiego oddania całujemy dłonie Ojca 
Świętego.

+ Wiesław Mering

  BISKUP 
WŁOCŁAWSKI
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Dzień Zmartwychwstania! 
Rozjaśnijmy twarz, ludy! 

Ze śmierci do życia 
i z ziemi do nieba, 

Chrystus Bóg nas wiedzie, 
hymn zwycięstwa nucących!

Z Kanonu Paschalnego 
 św. Jana z Damaszku 

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Dobrodzieje Bazyliki Katedralnej!

„Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara” 
(1 Kor 15, 14) – napisał Apostoł Paweł, który na własne oczy ujrzał 

zmartwychwstałego Jezusa. Podczas świątecznych dni wypowiadamy i słyszymy 
wiele dobrych, ciepłych słów. Jako Proboszcz Parafii Katedralnej pragnę zwrócić 
się do Was, moi Drodzy, z serdecznymi życzeniami. Niech ten najświętszy w roku 
liturgicznym czas w każdej rodzinie owocuje radością, pokojem, zgodą i wzajemną 
życzliwością. Niech nikomu nie brakuje zdrowia, sił, optymizmu, a nade wszystko 
obecności tych, którzy są nam najbliżsi. 

Cud liturgii pozwoli nam znów stanąć wobec pustego grobu Chrystusa i rozświetli 
mroki naszej codzienności blaskiem wielkanocnego poranka. Odejdźmy od 
Pańskiego grobu przemienieni, lepsi, przejęci świętym zdumieniem, by tak jak 
pierwsi świadkowie tej Tajemnicy głosić całemu światu: „Jezus pokonał śmierć! 
Jezus żyje! Alleluja!”

ks. kustosz Radosław Nowacki
wraz z duszpasterzami parafii katedralnej
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ksiądz jan Paweł grajnert
Ks. Jan Paweł Grajnert 

urodził się 26 czerwca 1909 r. 
w  Krzepczowie w  rodzi-
nie Stanisława (organisty 
w miejscowym kościele pa-
rafialnym) i Janiny z domu 
Kotowskiej. Świadectwo 
dojrzałości uzyskał w gim-
nazjum w  Piotrkowie Try-
bunalskim w 1926  r. Rok 
później wstąpił do semi-
narium duchownego we 
Włocławku. Ukończył je, 
przyjmując święcenia ka-
płańskie 19 czerwca 1932 r. 
w katedrze włocławskiej 
z  rąk biskupa włocławskie-
go Karola M. Radońskiego.

Po święceniach kapłańskich pracował jako prefekt Gim-
nazjum im. ks. J. Długosza, a   potem także jako wychowawca 
w internacie przy tym gimnazjum. Po roku pracy w gimnazjum 
przeszedł do pracy w kurii diecezjalnej. W tym czasie został kape-
lanem biskupa Radońskiego. Oprócz pracy w kurii pełnił też inne 
funkcje: w 1934 r. został kapelanem harcerstwa we Włocławku, 
w 1935 r. wikariuszem bazyliki katedralnej. W 1938 r. rozpoczął 
studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. 

Po wybuchu drugiej wojny światowej 6 września 1939 r. wy-
jechał z Włocławka z biskupem Radońskim. Jako kapelan i to-
warzysz niedoli przebył z bp. Radońskim szlak wojennej tułaczki 
przez Rumunię, Węgry, Turcję, Palestynę aż do Anglii. Stąd po za-
kończeniu wojny wrócili do Polski 7 grudnia 1945 r.

W 1946 r. został kanclerzem kurii diecezjalnej we Włocław-
ku. W 1948 r. został mianowany stałym zastępcą wikariusza ge-
neralnego. W 1949 r. zostały mu powierzone funkcje: delegata 
ds. Gimnazjum im. ks. J. Długosza oraz delegata biskupiego do 
Związku Caritas Diecezji Włocławskiej. W 1950 r. został promo-
torem sprawiedliwości w Sądzie Kościelnym. W 1949 r. został 
włączony do grona kapituły katedralnej.

Rozliczne zajęcia łączył z rozpoczętymi przed wybuchem woj-
ny studiami, które kontynuował na Polskim Wydziale Prawa Uni-
wersytetu w Oxfordzie. Tytuł magistra praw uzyskał 17 sierpnia 
1946 r. Studia te uzupełnił na Wydziale Teologicznym Uniwersy-
tetu Warszawskiego, otrzymując 5 grudnia 1949 r. tytuł magi-
stra prawa kanonicznego.

W tzw. latach stalinowskich został aresztowany w nocy z 6 na 
7 lutego 1952 r. Zarzucano mu, że posiadał wiadomości o istnie-
niu nielegalnej, „kontrrewolucyjnej” organizacji. 

Rzeczywistym powodem aresztowania była zapewne odmo-
wa pomocy UB w aresztowaniu ks. Mariana Chwilczyńskiego, 
ówczesnego notariusza kurii diecezjalnej. Śledztwo trwało po-
nad 3 lata (w tym czasie przebywał w areszcie śledczym w War-
szawie) i dopiero 21 lipca 1955 r. został zwolniony. Represje 
władz komunistycznych uniemożliwiły mu jednak otrzymanie 

jakiegokolwiek stanowiska w duszpasterstwie i w kurii. Dlate-
go rozpoczął studia z zakresu historii sztuki na KUL–u; w 1957 
r. przeniósł się na UMK w Toruniu, gdzie na Wydziale Sztuk Pięk-
nych studiował zabytkoznawstwo i konserwatorstwo i w 1960 r. 
uzyskał stopień magistra.

W 1956 r. został przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Rewi-
zyjnej. Rok później rozpoczął wykłady z historii sztuki i konserwa-
cji zabytków we włocławskim seminarium duchownym i prowa-
dził je do 1986 r. Od 1959 r. należał do Komisji Artystycznej przy 
Kurii Diecezjalnej, najpierw jako jej członek, a od 1961 r. jako jej 
długoletni przewodniczący. Ponadto od 1959 r. powierzono mu 
odpowiedzialność za duszpasterstwo naukowców i artystów. 

Stanowisko proboszcza (jako delegata kapituły katedralnej) 
parafii katedralnej biskup Antoni Pawłowski powierzył ks. Graj-
nertowi 11 lutego 1961 r., ale dopiero od 9 czerwca t.r. objął 
on faktycznie obowiązki proboszcza. (Łączył je z pracą w kurii 
diecezjalnej, będąc nawet w latach 1971–1976 wikariuszem 
generalnym). 

Na ten czas przypadło pięć ostatnich lat tzw. Wielkiej Nowen-
ny, z programem duszpasterskim zaplanowanym przez prymasa 
Stefana Wyszyńskiego na lata 1957–1966, przygotowującym 
Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, zmierzającym 
do ożywienia wszystkich dziedzin duszpasterstwa. W kolejnych 
latach koncentrował się on wokół następujących haseł: rok 
1961/62: „Rodzina Bogiem silna” – wychowanie w duchu Chry-
stusowym; rok 1962/63: „Młodzież wierna Chrystusowi”; rok 
1963/64: „Abyście się społecznie miłowali” – sprawiedliwość 
i  miłość społeczna; rok 1964/65: „Nowy człowiek w  Chrystu-
sie” – walka z wadami narodowymi, pielęgnowanie cnót chrze-
ścijańskich i narodowych;  rok 1965/66: „Weź w opiekę Naród 
cały” – cześć Maryi jako Królowej Polski. W 1961 r. w katedrze, 
podobnie jak we wszystkich kościołach Włocławka, odbyły się 
dziesięciodniowe misje (6–15 października). Następne misje 
zorganizował ks. Grajnert  w katedrze w latach 1972 i 1975. 
W 1964 r. wyruszyła z katedry pierwsza pielgrzymka maturzy-
stów na Jasną Górę, która potem przerodziła się w pielgrzymkę 
diecezjalną i trwa do dziś. 

Przypadło mu wprowadzać w katedrze wytyczne odnowy li-
turgicznej Soboru Watykańskiego II. Przystosował prezbiterium 
katedry do tych wymogów, wprowadził m.in. używanie do li-
turgii ornatów gotyckich, w których się lubował. Jako człowiek 
dystyngowanej kultury uwielbiał splendor w liturgii, szczególnie 
podczas obchodów większych uroczystości, których w katedrze 
nigdy nie brakowało. Przypadło mu m.in. zorganizowanie w ka-
tedrze „Diecezjalnych Dni Maryjnych” we wrześniu 1962 r., ogól-
nopolskich uroczystości milenijnych w dniach 8–9 października 
1966 r., nawiedzenia obrazu jasnogórskiego w 1975 r.

W tym czasie terytorium parafii katedralnej zostało trzykrot-
nie znacznie okrojone. W 1969 r. cześć jej włączono do utworzo-
nej wtedy parafii Wszystkich Świętych (przy kościele francisz-
kanów–reformatów); w 1978 r. tereny Zazamcza (około 20 tys. 
mieszkańców) włączono do nowo powstałej parafii św. Józefa 
(przygotowywał jej powstanie wikariusz katedralny ks. Michał 
Pietrzak); a w 1982 r. na Zawiślu erygowano parafię Najśw. Maryi 
Panny Królowej Polski (jej pierwszym proboszczem został wika-
riusz katedralny ks. Teodor Lenkiewicz). Prawne połączenie para-
fii katedralnej, od czasu jej erekcji w 1947 r., z kapitułą katedralną 
włocławską zostało zniesione w 1982 r. przez bp. Jana Zarębę.

Prace konserwatorskie w katedrze rozpoczął ks. Grajnert od 
odnowienia Krzyża Tumskiego. W 1969 r. urządzono nową ka-
plicę Najświętszego Sakramentu, adaptując na ten cel część za-

Z DZiejów ParaFii 
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PrZewoDnik 
wielkanocnY

Liturgia Wielkiego Tygodnia obfituje w bogactwo ob-
rzędów i symboli. Trzeba przyznać, iż szczególnie podczas 
Triduum Paschalnego nasze świątynie są o wiele częściej 
nawiedzane przez wiernych. Należy jednak pamiętać, iż 
świętowanie Wielkanocy nie może ograniczać się wyłącz-
nie do poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę czy tra-
dycyjnego odwiedzania grobów Pańskich. Mamy nadzie-
ję, iż poniższe informacje nie tylko rzucą nowe światło na 
przeżywanie Świąt Paschalnych w naszych rodzinach, ale 
również skłonią do gorliwego przeżycia Świętego Tridu-
um Paschalnego we wspólnocie parafialnej. 

wielki czwartek
W wielkoczwartkowe przedpołudnie we wszystkich 

kościołach katedralnych odprawiana jest tzw. msza krzyż-
ma (olej poświęcony podczas tej mszy świętej nazywa 
się w języku łacińskim chrisma). Liturgii tej przewodniczy 
biskup. Koncelebrują księża reprezentujący całą diecezję; 
odnawiają oni swe przyrzeczenia złożone w czasie świę-
ceń kapłańskich. Podczas mszy poświęcone zostają oleje, 
potrzebne do udzielania sakramentów oraz do konsekra-
cji kościołów. W pozostałych świątyniach odprawia się 
w Wielki Czwartek tylko jedną wieczorną mszę z udziałem 
wszystkich miejscowych kapłanów. Jest to tzw. msza Wie-
czerzy Pańskiej, która rozpoczyna przeżycia Triduum Pas-
chalnego.

W czasie mszy Wieczerzy Pańskiej liturgia słowa przy-
pomina przekazane Mojżeszowi Boże zalecenia, dotyczą-
ce przygotowania pierwszej uczty paschalnej, spożywa-
nej jeszcze w niewoli egipskiej, oraz nakaz corocznych 
obchodów święta (Wj 12,1–8.11–14). Drugie czytanie, 
zaczerpnięte z Pierwszego Listu do Koryntian, zawiera 
świadectwo Świętego Pawła o ustanowieniu sakramentu 
Eucharystii w czasie Ostatniej Wieczerzy (l Kor 11,23–26). 
O wydarzeniach, które dokonały się w Wieczerniku, opo-
wiada fragment Ewangelii według św. Jana (J 13,1–15), 
opisujący Chrystusowy akt pokornej miłości, wyrażający 
się umyciem nóg dwunastu Apostołom. Swą posługę Je-
zus skomentował słowami:

„Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, 
jak Ja wam uczyniłem” (J 13,15). Bezpośrednio po wielko-
czwartkowej liturgii słowa następuje zatem obrzęd obmy-
cia nóg dwunastu chłopcom lub dojrzałym mężczyznom; 
odziany na biało kapłan polewa wodą ich stopy i ociera je 
ręcznikiem. Gest ten nie jest tylko naśladowaniem wzoru 
Chrystusa; symbolizuje on czynne włączenie się w Bożą 
miłość. Łacińska nazwa ceremonii — mandatum — ozna-
cza „przykazanie” i odnosi się właśnie do przykazania mi-
łości bliźniego. Warto wiedzieć, że obrzęd obmywania nóg 

krystii południowej. W 1970 r. rozpoczęto prace w prezbiterium, 
z którego usunięto wystrój neogotycki, odrestaurowano ściany 
oraz portale prowadzące do zakrystii. W 1975 r. rozpoczęto pra-
ce, które doprowadziły do przywrócenia XVI–wiecznego wyglądu 
kaplicy św. Marcina. W tym czasie katedra, z inicjatywy biskupa 
włocławskiego Jana Zaręby, została pokryta blachą miedzianą. 
W 1980 r. rozpoczęto prace konserwatorskie w kapitularzu i ka-
plicy św. Kazimierza. W latach siedemdziesiątych pobudowano 
salki katechetyczne (wysoki parter) przy ul. Gdańskiej 6.

Ks. Grajnert zrezygnował z funkcji proboszcza katedry, zgod-
nie z prawem kościelnym, w 75 roku życia, 26 lipca 1984 r., po 23 
latach proboszczowania. Jego następcą został promowany przez 
niego ks. Józef Arabski (już od 30 VI 1983 wikariusz adiutor). 
Przeszedłszy na emeryturę, nadal pełnił obowiązki konserwato-
ra diecezjalnego, pracując na pół etatu w kurii.

Zmarł nagle 18 listopada 1987 r. Został pochowany w kwate-
rze kapłańskiej na cmentarzu komunalnym we Włocławku przy 
al. Chopina. W katedrze jego nazwisko widnieje na tablicy z wy-
kazem proboszczów parafii katedralnej.

Na podstawie: Włocławski słownik biograficzny, t. 1, Włocła-
wek 2004, s. 57–59; z uzupełnieniami dotyczącymi działalności 
w parafii katedralnej.

Początkowo zastępcą ks. Grajnerta jako proboszcza był 
ks.  Włodzimierz Krchniak (do 1963 r.). Bezpośrednio w pracy 
duszpasterskiej wspierało ks. Grajnerta wielu wikariuszy (pierw-
szy wikariusz, zazwyczaj najstarszy, faktycznie zastępował pro-
boszcza); początkowo było ich trzech, później czterech, przed bli-
ską organizacją parafii św. Józefa – siedmiu, a od 1978 r. znowu 
trzech. Byli to następujący kapłani: Bogumił Jóźwiak (do 1964; 
27 VIII 1969 – 15 VII 1972), Zygmunt Walczak (do 12 IX 1967), 
ks. Teodor Lenkiewicz (1 VIII 1961 – 1963, 16 VI 1981 – 15 VIII 
1982), Stanisław Waszczyński (26 VIII 1963 – 3 VIII 1965), Sta-
nisław Wojciechowski (4 VIII 1964 – 24 VIII 1968), Zdzisław 
Rogalski (15 I 1964 – 30 VI 1967), Jerzy Etynkowski (3 VIII 1965 
– 30 VI 1967), Bronisław Placek (30 VI 1967 – 9 VI 1970), Stani-
sław Starostecki (30 VI 1967 – 1 IX 1972), Michał Pietrzak (24 
VIII 1968 – 8 IX 1978), Józef Nowakowski (14 XII 1968 – 28 VIII 
1969), Arkadiusz Koziński (1 VII 1970 – 1 VII 1974), Zdzisław Ró-
żański (1 VIII 1972 – 30 VI 1973), Jerzy Kaźmierczak (18 IX 1972 
– 1973), Jan Andrzejczak (16 X 1972 – 1 VII 1974), Wojciech 
Hanc (30 VI 1973 – 1 IX 1975), Kazimierz Ciesielski (1 VII 1974 
– 15 VI 1976), Leszek Tokarski (1 VII 1974 – 31 III 1979), Grze-
gorz Zieliński (1 VII 1974 – 18 VI 1977), Lucjan Andrzejczak 
(1 IX 1975 – 18 VI 1977), Leonard Fic (10 VIII 1976 – 1 X 1978), 
Zdzisław Pawlak (15 VI 1976 – 16 VI 1980, następnie pełnił 
funkcję penitencjarza katedralnego), Tadeusz Tomaszewski 
(18 VI 1977 – 15 VI 1978), Stanisław Kowalski (18 VI 1977 – 
1 X 1978), Antoni Poniński (18 VI 1977 – 15 VI 1978), Janusz 
Ogrodowczyk (15 VI 1978 – 16 VI 1980), Zygmunt Sobieraj (15 
VI – 1 X 1978), Zbigniew Szygenda (8 XI 1978 – 1 II 1983), Eu-
geniusz Marciniak (16 VI – 1 VIII 1980), Marian Włosiński (16 
VI 1980 – 3 VI 1983), Ireneusz Werbiński (1 VIII 1980 – 1 VII 
1982), Stefan Maćczak (1 VII 1982 – 30 VI 1983), Józef Nowak 
(od 30 VI 1983), Paweł Kacprzak (od 30 VI 1984). Jeden z wika-
riuszy pełnił funkcję kapelana w szpitalu włocławskim. Chór 
katedralny prowadzili w tym czasie księża: Tadeusz Guzenda 
(do 1972), Stanisław Starostecki (1972–1973), Zbigniew Ma-
linowski, salezjanin (1974–1977), Zbigniew Szygenda (1977 
– 31 I 1983), Józef Nowak (od 1983).
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postu. Przekazy ewangeliczne pieczołowicie opisują po-
szczególne etapy ofiary Syna Bożego. Jezusa, wskazanego 
pocałunkiem Judasza, pojmano nocą w Ogrodzie Oliw-
nym i przyprowadzono najpierw do Annasza — niezwykle 
wpływowego człowieka, który był teściem arcykapłana 
o imieniu Kajfasz, a wcześniej sam przez wiele lat sprawo-
wał tę funkcję. Po krótkim przesłuchaniu odesłano Jezu-
sa do Kajfasza. Wczesnym rankiem Sanhedryn, czyli rada 
kapłanów, starszyzny i  uczonych w Piśmie, uznał winę 
Chrystusa: „Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza 
nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi 
i że siebie podaje za Mesjasza–Króla” (Łk 23,2). Oskarżenie 
to przedstawiono Piłatowi, który jako namiestnik cesarza 
Tyberiusza sprawował rządy nad Idumeą i Samarią. Piłat 
próbował uwolnić Chrystusa, nie dostrzegając w Nim rze-
czywistej winy. Dowiedziawszy się, że Chrystus pochodzi 
z Galilei, odesłał Go do zarządzającego tą krainą Heroda 
Antypasa. Herod również uchylił się od rozstrzygnięć. Piłat 
zaproponował więc, aby w myśl starej tradycji świątecznej 
uwolnić jednego z uwięzionych przestępców; podburzony 
tłum zażądał wolności dla złoczyńcy Barabasza. Obawia-
jąc się posądzenia o brak lojalności, namiestnik cesarski 
wydał wyrok śmierci na Chrystusa. Po trudach drogi na 
Golgotę ukrzyżowany Bóg–Człowiek skonał — dopełnił 
swej misji. Tego samego dnia został złożony w grobie.

Współczesne nabożeństwo Wielkiego Piątku sprawo-
wane jest po południu — ustalenia wskazują bowiem, 
że Jezus umarł około godziny piętnastej naszego czasu. 
Tego dnia nie odprawia się mszy. Po podejściu do ołtarza 
kapłani w czerwonych szatach, przypominających o ofie-
rze krwi, klękają lub padają na twarz i modlą się w milcze-
niu. Po chwili rozpoczyna się liturgia słowa. Po odczytaniu 
fragmentu proroctw mesjańskich z Księgi Izajasza, zapo-
wiadających mękę Sługi Pańskiego (Iz 52,13–53,12), i no-
wotestamentowego urywka, który tłumaczy istotę zba-
wienia (Hbr 4,14–16; 5,7–9) — wierni wysłuchują bardzo 
obszernego opisu męki, zaczerpniętego z Ewangelii we-
dług św. Jana (J 18,1–19,42). Na zakończenie odmawiana 
jest dawna, uroczysta modlitwa powszechna, obejmująca 
wszystkie stany Kościoła i cały świat.

Kolejną częścią wielkopiątkowego nabożeństwa jest 
adoracja krzyża. Do świątyni wnosi się przykryty tkaniną 
krzyż z wizerunkiem umęczonego Chrystusa. Przy wtórze 
antyfony, podkreślającej związek męki ze zbawieniem, 
kapłan odsłania najpierw wierzchołek, później prawe 
ramię i ostatecznie cały krzyż. Księża, a następnie wszy-
scy wierni podchodzą do krzyża, aby przez przyklęknięcie 
i symboliczny pocałunek wyrazić osobiste przyjęcie odku-
pienia. Całości towarzyszy śpiew tradycyjnych pieśni. Po 
zakończeniu adoracji i  obrzędach Komunii Najświętszy 
Sakrament w procesji przenosi się do tzw. grobu. Zwyczaj 
budowania grobu wywodzi się z Jerozolimy, gdzie wierni 
gromadzili się w kolejnych miejscach, związanych z męką 
Chrystusa — aż po miejsce pośmiertnego spoczynku. 
Udokumentowane ślady istnienia tego obrzędu w Polsce 

praktykowany był jako wyraz gościnności w niektórych 
wspólnotach zakonnych, kierujących się regułą Świętego 
Benedykta.

Liturgia eucharystyczna Wielkiego Czwartku upamięt-
nia moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu 
— przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. 
Ewangelia według św. Łukasza tak opisuje owo wydarze-
nie: „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, 
połamał go i podał, mówiąc: «To jest Ciało moje, które za 
was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” Tak 
samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe 
Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana»” 
(Łk 22,19–20). Prawo składania ofiary w imieniu społecz-
ności wiernych Jezus przekazał Apostołom i ich następ-
com; w ten sposób ustanowiony został także sakrament 
kapłaństwa. Słowa konsekracji, wypowiadane przez 
kapłana w  czasie każdej mszy świętej, posiadają moc 
sprawczą. Na ołtarzach całego świata ponawiany jest cud 
Eucharystii. Dopełniają się również zapowiedzi Starego 
Testamentu. Ofiara w postaci chleba i wina nawiązuje do 
izraelskiej uczty paschalnej. Podobnie jak krew baranka 
ocaliła domy żydowskie od dotknięcia śmierci, tak i Krew 
Chrystusa chroni wierzących przed wieczną zatratą. Ana-
logię tę podkreśla sąd Jana Chrzciciela o Chrystusie, za-
pisany w Ewangelii według św. Jana: „Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzechy świata” (J 1,29).

Po uroczystej Komunii świętej wiernych Najświętszy 
Sakrament zostaje przeniesiony do specjalnie przygo-
towanego miejsca, tzw. „Ciemnicy”. Obrzęd ten, zrytu-
alizowany w XII wieku, zapowiada przeżycia związane 
bezpośrednio z misterium Męki Pańskiej. Polska tradycja 
religijna nazywa omawianą ceremonię przeniesieniem do 
ciemnicy, symbolizującej trudny czas Chrystusowej modli-
twy w Ogrójcu, a przede wszystkim zniewagi doznawane 
podczas przesłuchania. Gaśnie wieczna lampka, płonąca 
przez cały rok przy tabernakulum. Już wcześniej, po od-
śpiewaniu na początku mszy Wieczerzy Pańskiej hymnu 
Chwała na wysokości Bogu, milkną dzwony i dzwonki oraz 
organy. Dzwonki zastępuje się stukotem drewnianych ko-
łatek. Na znak osamotnienia Chrystusa, opuszczonego 
przez najbliższych, z ołtarza zdejmuje się obrusy. Zwyczaj 
ten pochodzi z czasów, gdy do sprawowania mszy używa-
no przenośnych stołów; nieco później, do przełomu VII 
i VIII wieku, obrusy pozostawały na ołtarzu tylko podczas 
liturgii. Gest obnażenia ołtarzy (łacińskie denudatio alta-
ris) przypomina również upokarzający epizod, poprzedza-
jący moment ukrzyżowania Chrystusa — obdarcie z szat. 
Ofiara Ciała i Krwi dopełniona zostanie na krzyżu.

wielki Piątek
Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom związanym 

z męką i śmiercią Chrystusa. Podobnie jak w Środę Po-
pielcową katolików obowiązuje zachowywanie ścisłego 
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pochodzą z XIII wieku; znany jest on również w Austrii 
i w Bawarii. Początkowo w grobie składano krzyż przykryty 
czerwonym ornatem; w latach późniejszych umieszczano 
tam figurę Jezusa. Najistotniejsze jest wszakże wystawie-
nie monstrancji z Hostią, okrytej białym, przezroczystym 
welonem. Przeniesienie Eucharystii przypomina zdjęcie 
z  krzyża i pogrzeb Chrystusa. Ostatnia modlitwa przy 
grobie wskazuje jednak nadzieję: „Chryste, nasze Zmar-
twychwstanie i Życie, podźwignij nas z grobu grzechów”.

wielka sobota – wigilia 
Paschalna

W dniu tradycyjnego wyciszenia nie sprawuje się mszy 
świętych. Główny ołtarz pozostaje obnażony. Przez cały 
dzień trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Zgod-
nie ze starym polskim obyczajem przy symbolicznej mo-
gile Zbawiciela czuwa warta — ministranci, harcerze, na 
wsiach niekiedy także strażacy w galowym umundurowa-
niu. Wierni przychodzą do świątyń, w których kapłani bło-
gosławią pokarmy przeznaczone na świąteczny stół, czyli 
tzw. święcone (święconkę). Wieczorem rozpoczynają się 
obchody Wigilii Paschalnej. Bogata liturgia Wigilii Paschal-
nej, stanowiącej centralny fragment Triduum, składa się 
z czterech zasadniczych części. Obchody zmartwychwsta-
nia Jezusa Chrystusa rozpoczynają się po zapadnięciu 
zmroku. Tym silniejszą wymowę zyskują obrzędy tzw. lu-
cernańum, czyli liturgia światła. Przed kościołem rozpala 
się ognisko, którego płomienie zostają poświęcone przez 
kapłana ubranego w białe, radosne szaty. Następnie trze-
ba przygotować dużą, wielkanocną świecę, sporządzoną 
z prawdziwego wosku — tzw. paschał. Wypowiadając sło-
wa: „Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Ome-
ga. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i pano-
wanie przez wszystkie wieki wieków” — kapłan żłobi na 
świecy znak krzyża lub wytycza pięć punktów, umieszcza-
jąc w nich duże gwoździe symbolizujące pięć ran Jezusa. 
Na paschale widnieją również litery A i Ω (alfa i omega) 
oraz data roczna. Zapalenie paschału, oznaczającego oso-
bę Chrystusa, czyli Światłość Świata, uzmysławia nam raz 
jeszcze, że dokonała się Pascha, przejście (łacińskie transi-
tus) z mroku do jasności, ze śmierci do życia. W uroczystej 
procesji paschał zostaje wniesiony do świątyni i umiesz-
czony w ozdobnym świeczniku. Po trzykrotnym śpiewie 
kapłana: „Światło Chrystusa” i odpowiedzi wiernych: 
„Bogu niech będą dzięki” — zgromadzeni mogą zapalić 
swe świece od świętego płomienia. Liturgia światła koń-
czy się odśpiewaniem tzw. Orędzia Paschalnego (łacińskie 
Exsultet), czyli modlitwy dziękczynno–uwielbiającej, która 
wysławia łaskę zbawienia.

Liturgia słowa Wigilii Paschalnej jest wyjątkowo roz-
budowana. W pełnej wersji składa się ona z dziewięciu 
czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą. Pierwsze 
siedem czytań wyjęte jest ze Starego Testamentu. Przy-

pominają one ważne momenty w całej historii zbawienia. 
Śledzimy zatem opis stworzenia świata (Rdz 1,2–2,2), za-
chowanie Abrahama, od którego Bóg zażądał ofiary z syna 
(Rdz 22,1–18) oraz przejście przez Morze Czerwone (Wj 
14,15–15,1). O wielkiej miłości Boga, zawarciu Przymierza 
i skuteczności słowa Bożego mówią urywki Księgi Proroka 
Izajasza (Iz 54,4a,5–14 i Iz 55,1–11). Fragment Księgi Ba-
rucha zawiera pouczenia, których respektowanie zapew-
nia pokój na wieki (Ba 3,9–15.32–4,4). Cykl czytań staro-
testamentowych kończy się Bożą obietnicą oczyszczenia 
i przemiany człowieka: „I dam wam serce nowe i ducha 
nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce 
kamienne, a dam wam serce z ciała” (Ez 36,16–17a.l8–28). 
W tym momencie zapala się światła na ołtarzu, uderza 
w dzwony, celebrans intonuje hymn Chwała na wysoko-
ści Bogu. Następujące potem czytanie z Listu do Rzymian, 
zwane Epistoły, poucza o tym, że chrzest zapewnia wier-
nym uczestnictwo w  śmierci i zmartwychwstaniu Chry-
stusa (Rz 6,3–11). Po radosnym Alleluja, odśpiewanym 
po raz pierwszy od czterdziestu dni, wysłuchujemy tzw. 
Ewangelii o pustym grobie (Łk 24,1–12 albo Mt 28,1–10 
lub też Mk 16,1–7). Liturgię słowa zamyka homilia. 

Kolejna, trzecia już część uroczystości Wigilii Paschal-
nej, poświęcona jest tajemnicom sakramentu chrztu. Li-
turgię chrzcielną otwiera odśpiewanie Litanii do Wszyst-
kich Świętych, podkreślającej jedność całego Kościoła. 
Celebrans poświęca wodę chrzcielną — tradycja zaleca, 
aby dokonało się to przy włożeniu paschału do naczynia 
z wodą; tekst błogosławieństwa przypomina odradzają-
cą moc wody. Teraz dokonać można obrzędów chrztu — 
pierwotny Kościół udzielał tego sakramentu tylko w cza-
sie Wigilii Paschalnej. Na pamiątkę dawano neofitom 
zastygłe krople wosku spływającego z paschału; później 
z wosku wyrabiano medaliki z wyobrażeniem baranka — 
tzw. agnuski. Wszyscy zgromadzeni w świątyni odnawiają 
przyrzeczenia chrzcielne: wyznają swą wiarę i wyrzekają 
się szatana. Zostają oni również pokropieni wodą święco-
ną. Liturgię chrzcielną kończy modlitwa wiernych.

Przebieg liturgii eucharystycznej nie odbiega w  swym 
zasadniczym kształcie od typowego toku mszy świętej. 
Uroczystości Wigilii Paschalnej ukoronowane są Komu-
nią i uroczystym błogosławieństwem; słowa rozesłania 
wzbogaca się o dwukrotne, kunsztowne w melodii Allelu-
ja. Ostatnim akcentem jest udział w procesji rezurekcyjnej.

Triduum Paschalne dobiega końca po odprawieniu wie-
czornych nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania Pań-
skiego, zwanej też I niedzielą wielkanocną.

Fragment książki „Wielkanoc w polskiej kulturze”,  
Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1997.

wielka sobota – święcenie pokarmów

Wielka Sobota jest dniem nadziei i modlitewnego ocze-
kiwania na Zmartwychwstanie spoczywającego w  gro-
bie Pana. W tym dniu, zwykle do południa, udajemy się 
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stół wielkanocny

Stół powinien być nakryty białym obrusem udekoro-
wanym bukszpanem. Obok zastawy na stole winna zna-
leźć się okolicznościowa dekoracja: baranek wielkanocny 
z czerwoną chorągiewką, na której widnieje złoty krzyżyk. 
Baranek ma być na „łące” z rzeżuchy lub z młodych pędów 
owsa. We flakonie, najlepiej z ceramiki ludowej, powinny 
być ułożone bazie ze srebrnymi kotkami i pierwsze wio-
senne kwiaty oraz gałązki zieleni. Na stole ma też być ko-
szyczek lub talerz z pisankami. Wszystkie pobłogosławio-
ne pokarmy wykłada się na półmiski czy talerze tak, aby 
był do nich łatwy dostęp. Na stół podaje się także niepo-
święcone pokarmy, które zostały przygotowane do spoży-
cia, np. różne sałatki, napoje, owce itd.

Na osobnym talerzu powinny być jajka pokrojone na 
ćwiartki oraz posypane solą i pieprzem. Uczestnicy śnia-
dania dzielą się nimi, składając sobie życzenia. Gospodarz 
domu powinien złożyć życzenia wszystkim, niezależnie 
od składanych indywidualnie. Użyć może następującej 
formuły:  Z radością gromadzimy się w  naszej wspólno-
cie rodzinnej i w gronie przyjaciół, aby uroczyście świę-
tować pamiątkę Zmartwychwstania Pana Jezusa. Życzę 
nam wszystkim tu obecnym, aby pokój i radość zagościły 
w naszych sercach. Życzę, abyśmy wszyscy byli świadka-
mi Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie; 
i  gdziekolwiek będziemy, oznajmiajmy, że „Pan rzeczywi-
ście zmartwychwstał”.

wielkanocny koszyczek

Koszyczek ma być wiklinowy (najbardziej popularne 
są owalne, jedno – lub wielokolorowe, a najładniejsze 
pochodzą z Rudnika nad Sanem, gdzie jest słynne „za-
głębie” wikliniarstwa i gdzie żyją mistrzowie plecion-
karstwa). Powinien być wyłożony w środku białą serwet-
ką, na której ułożymy pokarmy do święcenia. Koszyczek 
winien być udekorowany, np. bukszpanem, baziami czy 
wiosennymi kwiatami i przykryty białą serwetką. Este-

do kościoła, aby poświęcić pokarmy przeznaczone na stół 
wielkanocny. Obrzędu błogosławienia pokarmów i napo-
jów dokonuje kapłan albo diakon. Odmawia on modlitwy, 
błogosławi złożone pokarmy i kropi je święconą wodą, po 
czym pokarm ten staje się tzw. święconką.

Historia święcenia pokarmów 
wielkanocnych

Obrzęd poświęcenia pokarmów rozpowszechnił się na 
dobre w VIII wieku zarówno w Kościele wschodnim, jak 
i w zachodnim. Zachowały się starożytne formy modlitwy 
za ofiarujących baranka paschalnego oraz specjalna forma 
błogosławienia go. Te modlitwy pochodzą ze starego ry-
tuału greckiego i ormiańskiego. W Polsce zwyczaj błogo-
sławienia pokarmów przyjął się w XIV wieku. Najstarsza 
w  naszym kraju zapisana benedykcja pokarmów wiel-
kanocnych pochodzi z 1300 roku i znajduje się w Mszale 
Gnieźnieńskim.

śniadanie wielkanocne

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego kończy Wielki 
Post. Jest ona najstarszym i największym świętem 
chrześcijan. Po powrocie do domu z rannej Mszy świętej 
spożywamy uroczyste śniadanie wielkanocne. Dzielimy się 
jajkiem i składamy sobie życzenia, wyrażając swą radość, że 
Pan jest z nami; tak jak w dzień swego Zmartwychwstania 
zasiadł do stołu z uczniami z  Emaus czy przyszedł do 
Apostołów, aby spożyć z nimi posiłek, umacniając ich 
w wierze. Spożywając śniadanie wielkanocne w rodzinnym 
gronie, wyrażamy swą nadzieję, że wszyscy spotkamy się 
w  niebie na uczcie Chrystusa. Przypominamy też sobie 
słowa św. Pawła: Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, 
wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1Kor 10,31).

modlitwa przed śniadaniem 
wielkanocnym

Przed rozpoczęciem śniadania gospodarz domu powi-
nien odmówić modlitwę: Boże, w dniu dzisiejszym poko-
nana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności 
przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz 
z Nim szczęśliwi zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Two-
im Królestwie.  Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, daj 
nam tu zebranym razem przy stole – w naszej rodzinie i 
w  gronie przyjaciół – z wiarą  przeżywać Twoją obecność 
podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwy-
cięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału 
w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dobrze by-
łoby też przeczytać na głos fragment z Ewangelii według 
św. Łukasza 24,36–43.
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tyka i higiena mają iść w parze. Wciąż przybywa specja-
łów do koszyka wielkanocnego. Trochę jest to związane 
z modą kulinarną i ze zmianą nawyków żywieniowych, 
a trochę z  możliwościami zakupu choćby egzotycznych 
owoców. Jednak tych najbardziej podstawowych produk-
tów nie powinno zabraknąć, tj.: chleba, baranka, jajek, 
wędliny, chrzanu, pieprzu, soli, sera, masła, miodu. Ale 
także napojów: wina, piwa, a  nawet oliwy. Produkty te 
są związane z chrześcijańską i polską tradycją, z miejsco-
wymi zwyczajami, a  także z upodobaniami kulinarnymi 
osób zasiadających do śniadania wielkanocnego. Nie bez 
znaczenia jest zamiłowanie dzieci do słodyczy takich, jak: 
czekoladowe jajko, zajączek czy marcepanowe kurczątko. 

składniki święconki

Chleb święci się na pamiątkę chleba, który zstąpił z nie-
ba, tj. Jezusa, i na upamiętnienie cudownego nakarmienia 
przez Niego rzeszy słuchających Go ludzi. Codziennie prosi-
my Boga w Modlitwie Pańskiej o chleb powszedni. A skoro 
mamy go z Bożej hojności, to dajemy go do poświęcenia. 
W tradycji chrześcijańskiej chleb jest bardzo wymownym 
symbolem. W Eucharystii bowiem postać chleba ma Ciało 
Pańskie, które jest pokarmem dla naszych dusz. Chleb po-
wszedni jest darem Bożym. Uczono nas niezwykłego po-
szanowania dla chleba; aby go nie marnować, bo ściągnę-
łoby to gniew Boga. Jeśli chleb upadnie na ziemię, należy go 
podnieść i ucałować. W wielu krajach świata chleb jest pod-
stawowym pokarmem. Jest on też symbolem codziennych 
potrzeb człowieka: godnego życia, sytości, gościnności. Do-
brze byłoby włożyć do koszyka chleb własnego domowego 
wypieku z mąki różnych zbóż. Do poświęcenia daje się zwy-
kle kilka kromek, ale niektórzy dają i mały bochenek. Chleb 
powinien być wyrośnięty, dobrze wypieczony, posypany 
kminkiem lub makiem, czarnuszką czy sezamem. Niektó-
re piekarnie przygotowują specjalny wielkanocny wypiek 
z okolicznościową nalepką z krzyżykiem.

Baranek wielkanocny

Ma on w święconce swoje uprzywilejowane miejsce. 
Jest symbolem Jezusa Zmartwychwstałego, ale także 
pokory i łagodności. Zwyczaj święcenia baranka sięga VII 
wieku (Sakramentarz z Bobbio). Natomiast ustawianie 
baranka na stole wielkanocnym wprowadził w XIV wie-
ku papież Urban V (+19 XII 1370). Przyświecał mu jeden 
cel: aby wierni ucztując, nie zapomnieli o najważniejszym 
przesłaniu tego święta. W Polsce baranek wielkanocny 
nazwany był Agnuszkiem i pojawił się w XVII wieku. (Nie 
należy go mylić z Agnuskiem – watykańskim medalikiem 
woskowym, na którego awersie odciśnięty był baranek, 
a na rewersie Jan Chrzciciel). Postawiony na stole baranek 
wielkanocny przypomina o tym, że Chrystus odkupił ludzi 
oraz że są oni przeznaczeni do wiecznego ucztowania na 
godach Baranka. Przypomina także o dramatycznym wy-
darzeniu ze Starego Testamentu, kiedy to anioł śmierci 
przeszedł przez ziemię egipską, uśmiercając pierworod-
nych synów. Ominął tylko te żydowskie domy, których 
odrzwia naznaczone były krwią baranka, zabitego z Bo-
żego nakazu. Przypomina o uroczystym posiłku paschal-
nym, który o tej samej godzinie spożywała każda rodzina 
żydowska, tworząc z rozproszonego ludu jednolity religij-
nie naród, modlący się w tym samym języku. Baranek pas-
chalny był wyraźną zapowiedzią, typem i wyobrażeniem 
(figurą) Jezusa Chrystusa, którego krew miała ocalić od 
śmierci wiecznej cały rodzaj ludzki, na co wskazał prorok 
Izajasz już 7 wieków przed narodzeniem się Jezusa.

 Obecnie stawiane na stole baranki wielkanocne są 
zrobione najczęściej z masy cukrowej. Coraz rzadsze są te 
upieczone w domu z ciasta włożonego do żeliwnej forem-
ki, a jeszcze rzadsze są te wyciśnięte z masła (z drewnianej 
formy). Niektórzy stawiają na stole baranki wielkanocne 
gipsowe, porcelanowe, szklane, gliniane, plastikowe, a na-
wet zrobione z owczej wełny.

mięso i wędliny

Wędlina jest wymownym symbolem dostatku i zamoż-
ności rodziny. Św. Ulryk, biskup Augsburga (+973) święcił 
podczas liturgii Mszy świętej szynkę i baraninę. Święci się 
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przede wszystkim wyroby wieprzowe. W koszyku wielka-
nocnym winny się znaleźć najrozmaitsze wędliny, przede 
wszystkim mała, pękata, związana sznurkiem różowa 
szynka oraz wianek wiejskiej kiełbasy, uwędzonej w dymie 
z owocowych drzew i z jałowca. Można też włożyć do ko-
szyczka kawałek boczku, słoniny czy polędwicy.

sól, pieprz i chrzan

Chrześcijanie są solą ziemi. Ten potrzebny minerał nie tyl-
ko dodaje potrawom smaku, ale jest symbolem zachowania 
od zepsucia i ma właściwości oczyszczające. Chleb i sól są 
jakby kwintesencją życia i w polskich zwyczajach najczęściej 
występują razem. Oznaczają prostotę życia. Wita się też 
nimi dostojnych gości. Według Księgi Syracha 39,26 i Hio-
ba 6,6 sól jest niezbędnym składnikiem pożywienia. Pieprz 
czarny (zmielony) symbolizuje gorzkie zioła, które Żydzi do-
dawali do pikantnego sosu w kolorze cegły, zwanego charo-
set. Maczali w nim kawałki paschalnego baranka na pamiąt-
kę ciężkiej niewolniczej pracy przy produkcji cegły w Egipcie. 
Chrzan. Jest pikantny w smaku i wyciska z oczu łzy. Najlepiej, 
gdy jego korzeń jest w kawałku. Kroi się go później na cien-
kie plasterki i częstuje się nim zebranych. Chrzan może też 
być starty i wymieszany z jajkiem i ze śmietaną.

nabiał i słodycze

Ser. Najlepiej, gdy jest on z mleka owczego, koziego lub 
krowiego. Zwykle gospodynie domu kupują go na targu. 
Regionalny oscypek zakopiański wyśmienicie nadaje się 
do koszyczka, ale nadaje się także zrobiony w domu twa-
róg. Dzieci dają do koszyczka czekoladowego zajączka. Za-
jąc jest symbolem wiosny, odradzającej się przyrody, wi-
talności. Podobno śpi on z otwartymi oczyma, toteż jako 
pierwszy ze zwierząt miał zobaczyć Zmartwychwstanie 
Pana. W tradycji chrześcijańskiej symbolizował grzesz-
ników oczyszczonych przez pokutę. Jego obecność w ko-
szyku to raczej dobrze wkomponowany rekwizyt, nie zaś 
pamiątka dawnego zwyczaju.

malowane jaja

Jajko. Tradycyjny świąteczny podarunek, ozdoba ko-
szyczków i stołów wielkanocnych. Symbol płodności, od-
radzającego się życia i znak zwycięstwa Chrystusa nad 
śmiercią. Św. Jan Damasceński dopatrywał się analogii 
między budową jajka i kosmosu. Skorupkę kojarzył z nie-
bem, wyścielającą ją błonę z nieboskłonem i obłokami, 
białko z wodami, żółtko z ziemią i minerałami. Jajko ugo-
towane na twardo i pomalowane jest podstawowym 
składnikiem święconki. Jajka pomalowane na gładko to 
kraszanki. Najbardziej znane są brązowo–złociste, ugo-
towane w liściach z cebuli. Pisanki są wykonane techni-
ką batiku, czyli pisania roztopionym woskiem i zanurzania 

w farbie. Drapanki – ich wzór wydrapuje się ostrym narzę-
dziem na jednolicie zabarwionym tle. Podzielenie się jaj-
kiem w czasie składania sobie życzeń ma umacniać więzi 
rodzinne i sąsiedzkie.

ciasta na stole wielkanocnym

Na świątecznym stole powinny być staropolskie cia-
sta, najlepiej domowego wypieku. Drożdżowe babki – 
tzw. baby wielkanocne, są wysokie i lukrowane. Mazurki 
– typowy polski przysmak wielkanocny – to ciasto bardzo 
słodkie, cienkie, najczęściej prostokątne, na kruchym spo-
dzie, z masą (zwykle orzechową lub migdałową), oblane 
kolorowym lukrem i udekorowane bakaliami i konfiturą. 
Makowiec – ciasto drożdżowe z makiem i z bakaliami. 
Piernik – ciasto upieczone z żytniej mąki na miodzie z ko-
rzeniami, bardzo aromatyczne. Na stole nie powinno też 
zabraknąć sernika.

modlitwa po śniadaniu wielkanocnym

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za posiłek, który spożyliśmy, 
za wszystkie Twoje dobrodziejstwa okazywane ludziom, za 
radość dnia dzisiejszego oraz za miłość, która nas zgroma-
dziła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, przez zmartwych-
wstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Alleluja.

Zadbajmy i w tym roku o nasz świąteczny stół, nie zapo-
minając o pięknych tradycjach i o ludziach potrzebujących 
naszej pomocy.

Źródło: http://am.jezuici.pl/arc/arc_018.htm

ZacHęcamY, BY Po 
skoŃcZonYm oBrZęDZie 
Poświęcenia Pokarmów 

uDaĆ się na krótkĄ aDorację 
najświętsZego sakramentu 

w groBie PaŃskim!
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kwiecieŃ

13.02 – 2.04 – ósma rocznica śmierci bł. Jana Pawła II

6.04 – dziesiąta liturgiczna rocznica święceń 
biskupich i ingresu do Katedry Włocławskiej 
Pasterza diecezji Księdza Biskupa Wiesława 
Alojzego Meringa

7.04 – Niedziela w oktawie Wielkanocy    
– Święto Miłosierdzia Bożego

10.04 – trzecia rocznica tragedii smoleńskiej

18.04 – Diecezjalny Dzień Świętości Życia  
– Msza święta pod przewodnictwem Biskupa 
Włocławskiego w Bazylice Katedralnej 
o godzinie 9.30

kalenDarium
najBliżsZYcH urocZYstości

i wYDarZeŃ ParaFialnYcH

kalenDarZ liturgicZnY

2 nieDZiela wielkanocna
– nieDZiela miłosierDZia Bożego

– 7 kwietnia 2013 r.

czytanie i (Dz 5, 12–16)

Przez sześć kolejnych niedziel czytamy urywki Dziejów 
Apostolskich (zredagowano je ok. 63 r.), ukazujące nam sy-
tuację pierwotnego Kościoła tuż po zmartwychwstaniu 
Chrystusa. Wydarzenie paschalne spowodowało tak wielkie 
umocnienie wiary w uczniach Jezusowych, iż nie byli po pro-
stu w stanie powstrzymać się od głoszenia Jego nauki. Teraz 
już wiedzieli, że dla sprawy Chrystusa można nawet życie 
oddać, gdyż jest ona prawdą. Mówiło im o tym doświadcze-
nie – spotkania i rozmowy ze Zmartwychwstałym. Stąd – jak 
zaświadcza pierwsze czytanie – Apostołowie z niezwykłą 
mocą świadczyli o bóstwie Jezusa, które najpełniejszym bla-
skiem zajaśniało w zmartwychwstaniu. Pierwsza gmina nie 
uczyniła z człowieka Boga, nie ubóstwiła Chrystusa, lecz od 
początku widziała w  Nim Boga samego, który stał się czło-
wiekiem. Tę postawę, tę wiarę chrześcijan uchwycił dosko-
nale pogański pisarz, jeden z tych, którzy zaświadczyli histo-
ryczność Osoby Jezusa – Pliniusz Młodszy (62–114 po Chr.). 
W słynnym swoim liście (nr 96) do cesarza Trajana (98–117) 
pisze m.in.: „Chrześcijanie [...] mają zwyczaj w wyznaczonym 
dniu zbierać się przed świtaniem i wygłaszać pieśń pochwal-
ną na cześć Chrystusa jako (m.) Boga”. Zasadnicza wartość 
tego stwierdzenia polega na tym, że Pliniusz zaświadcza, że 
chrześcijanie bityńscy (był on bowiem wtedy – w latach 111–
113, rzymskim wielkorządcą Pontu i Bitynii) nie czcili jakiegoś 
swojego boga, ale czcili człowieka, o którym utrzymywali, że 
jest Bogiem.

czytanie ii (ap 1, 9–11a.12–13.17–19)

Gdy w 95 r. rozgorzało prześladowanie chrześcijan 
wszczęte przez cesarza Domicjana, dosięgło ono i sędziwe-
go biskupa Efezu – Jana Apostoła. Zesłany został na wyspę 
Patmos w archipelagu Sporad, 50 km od wybrzeży mało-
azjatyckich. Przez dwa lata wygnania (do 96 r.), przechodząc 
wyspę wszerz i wzdłuż (ma bowiem Patmos tylko 12 km 
długości i 5 szerokości), Jan miał czas na długie medytacje 
i rozważania.

Wiedział, że prześladowanie nie jest w stanie zniszczyć 
Kościoła, który jest wieczny. Dlatego też umęczonym chrze-
ścijanom gmin małoazjatyckich ukazuje na początku swe-
go dzieła – Apokalipsy, Chrystusa Zwycięzcę, tego, który 
pokonał śmierć, piekło i szatana. Tego, który „jest Pierwszy 
i Ostatni i  żyjący na wieki wieków”. Wpatrzeni w triumfu-
jącego Zbawiciela chrześcijanie łatwiej znosili srogie prze-
śladowania, wierząc, że i dla nich nadejdzie dzień triumfu. 
Ukazując triumfującego Jezusa, pragnął Jan wzmocnić wia-
rę prześladowanych, pocieszyć ich i podnieść na duchu.
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ewangelia (j 20, 19–31)

Rano ukazał się u grobu Marii Magdalenie. Po południu 
ukazał się dwóm idącym z Jerozolimy do odległego o 11 km 
Emaus. A teraz wieczorem ukazuje się pozostałym zgromadzo-
nym w Wieczerniku Apostołom, bardzo zatrwożonym o swo-
je losy. Wśród zgromadzonych nie było Tomasza zwanego 
Didymosem. Didymos to greckie tłumaczenie aramejskiego 
Theoma, co znaczy „Bliźniak”. Niewiara Tomasza nadała ewan-
gelicznej scenie głębię prawdy i  usankcjonowała wszystkie 
nasze zwątpienia, niepokoje i załamania. Tomasz, jak utrzy-
muje czcigodna tradycja kościelna, poniósł śmierć męczeńską 
w Indiach, w Kalamina, i pochowany został w Mailapur (przed-
mieścia dzisiejszego Madras). Relikwie jego po wielu translo-
katach (Edessa, wyspa Chios) znajdują się obecnie w Ortonie, 
we Włoszech. 

Jezus ukazując swe rany odniesione przy ukrzyżowaniu, 
chce uczniów przekonać, że nie jest zjawą jakąś czy duchem, 
ale tym samym identycznym Jezusem, którego znali przed 
śmiercią krzyżową. Scena ta zadaje kłam modnej ongiś (pod 
koniec XIX w.) hipotezie wizji, która głosiła, że uczniowie mieli 
jedynie widzenia subiektywne, a nie rzeczywiste Zmartwych-
wstałego Jezusa. Skrajny protestantyzm i modernizm, który 
przyjmował hipotezę wizji, tłumaczył chrystofanie opisane 
w Ewangeliach jako przejaw psychologicznego napięcia, wy-
obraźni i ekstazy. Współczesna psychologia religii zdecydowa-
nie odrzuca jako nieracjonalne takie tłumaczenie chrystofanii. 
Zresztą dla każdego nieuprzedzonego czytelnika Ewangelii 
identyczność Jezusa Zmartwychwstałego z historycznym jest 
oczywista. Przy okazji wszakże warto zauważyć, jak niejed-
nokrotnie własne założenia i uprzedzenia przedkładane nad 
obiektywną wymową historycznego tekstu ewangelicznego 
prowadzą ludzi do wniosków zgoła fantastycznych. I jakkol-
wiek nikt poważny nie „odgrzewa” tamtej hipotezy – o wizji, 
to jednak tu i ówdzie pojawiają się jej epigoni, przedstawiając 
ją jako coś możliwego. Warto wszakże wiedzieć, że prawdziwa 
nauka odłożyła ją dawno do lamusa.

3 nieDZiela wielkanocna
– 14 kwietnia 2013 r.

czytanie i (Dz 5, 27b–32.40b–41)

Zmartwychwstanie Chrystusa wyzwoliło w Piotrze i  Aposto-
łach niezwykły zapał apostolski, ewangelizacyjny, misyjny. Szyb-
kie postępy nowej wiary wywołały niepokój Sanhedrynu – Naj-
wyższej Rady Żydowskiej. Piotr – w pierwszym czytaniu – broni 
się przed zarzutami stawianymi Apostołom oraz odważnie daje 
świadectwo o  Chrystusie: „Trzeba bardziej Boga słuchać niż lu-
dzi”. Widzimy, że już wtedy Apostoł ten cieszył się specjalnym pre-
stiżem w gronie Dwunastu, gdyż przemawiał w imieniu wszyst-
kich. Słowa owej odpowiedzi Piotra to obiegowa w starożytności 
formuła moralizatorska: odnajdujemy ją w Antygonie Sofoklesa, 
gdy bohaterka zwraca się do Kreona, następcy Edypa na tebań-
skim tronie. Tymi samymi słowami zwraca się też do swoich 
oskarżycieli Sokrates (469–399 przed Chr.) w słynnej swojej Apo-
logii. Piotr stwierdzając wyższość władzy Boskiej nad jakąkolwiek 
ludzką (aczkolwiek Piotr używa tu określenia peitharchein, co 
znaczy odnosić się z szacunkiem do władzy ludzkiej, uznawać jej 
autorytet, nie lekceważyć jej), daje przed Sanhedrynem zwięzły 

wykład chrześcijańskiej prawdy o Jezusie Chrystusie: męka – 
śmierć krzyżowa – zmartwychwstanie – wniebowstąpienie. Jest 
to tzw. schemat katechetyczny pierwszej gminy, których wiele 
odnajdujemy w kerygmie wczesnoapostolskiej.

czytanie ii (ap 5, 11–14)

W drugim czytaniu fragment wizji św. Jana na Patmos, w któ-
rej Jezus Chrystus ukazuje się jako Władca wszystkich ludów 
i wszystkich czasów. Otwieranie pieczęci to właśnie symbol owej 
władzy. Wizje apokaliptyczne są w ogóle pełne symboliki: Bara-
nek = Odkupiciel, siedem = pełnia (siedem rogów = pełnia wła-
dzy; siedem oczu = pełnia wiedzy), cztery = cały Kosmos, wszyst-
kie istnienia; 24 starców = wyraża symbolicznie wszystkich ludzi. 
Na łuku cesarzowej Galii Placydy w rzymskiej Bazylice św. Pawła 
za Murami mamy piękną mozaikę (V w.) przedstawiającą wizję 
Jana opisaną w tym czytaniu: cały Kosmos korzy się przed swym 
Panem – Jezusem.

ewangelia (j 21, 1–19)

W Ewangelii scena przekazana tylko przez Jana. Dwa kilome-
try na zachód od Kafarnaum miało miejsce owo wydarzenie. 
Dziś jest tam miejscowość Tabga, a  w  niej – tuż obok brzegu 
jeziora niewielka świątyńka, w której pokazują skałę – właśnie 
ową, na której Jezus przygotowywał uczniom śniadanie. Jezus 
ukazuje się uczniom jako ich dawny nauczyciel, ale jednocześnie 
inny – pełen władzy i mocy Pan, Zwycięzca, Bóg. Jakże wzruszają-
ce jest to, że i wtedy troszczy się o ich codzienne potrzeby – przy-
gotowuje im śniadanie. W majestacie przyrody, a jednocześnie 
wśród codzienności (połów ryb, praca, posiłek) następuje naj-
ważniejszy akt dokonany przez Zmartwychwstałego – nadanie 
Piotrowi władzy pasterskiej nad całym Kościołem. Zapowiedział 
ją Jezus pod Cezareą Filipową (Mt 16, 18 ns.): „Tobie dam klucze 
królestwa niebieskiego. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale 
zbuduję Kościół mój [...]”. Teraz nad Jeziorem Genezaret wypeł-
niają się te słowa. Piotr otrzymuje najwyższą władzę pasterską, 
władzę służby Ludowi Bożemu – „Paś baranki moje [...] paś owce 
moje”. To władza prymatu, która od Piotra przechodzi na każde-
go biskupa rzymskiego – papieża. Tak trwa do naszych czasów. 
Łączność z biskupem Rzymu – papieżem – była zawsze spraw-
dzianem przynależności do Kościoła. I dziś żywa jest dla nas od-
wieczna zasada: Ubi Petrus, ibi Ecclesia – Gdzie Piotr (= Papież), 
tam Kościół.

4 nieDZiela wielkanocna
– 21 kwietnia 2013 r.

czytanie i (Dz 13, 14.43–52)

W pierwszym czytaniu widzimy Pawła Apostoła działającego 
w Antiochii Pizydyjskiej. Tę Antiochię należy odróżnić od Antio-
chii Syryjskiej nad Orontesem, tuż u ujścia tej rzeki do Morza 
Śródziemnego. To w tej Antiochii – Syryjskiej (dziś port: Antakije) 
nazwano pierwszych uczniów Jezusa „chrześcijanami” (Dz 11, 
19–26). Antiochia Pizydyjska leżała w głębi Azji Mniejszej, w pro-
wincji Pizydia (stąd nazwa). Obie Antiochie (a zresztą jeszcze i kil-
ka innych) założył Seleukos I Nikator z dynastii Seleucydów Sy-
ryjskich (312–281) i nazwał tak na cześć swego ojca – Antiocha.
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W czasach, gdy przybył do Antiochii Pizydyjskiej Paweł wraz 

z Barnabą (w czasie pierwszej podróży misyjnej w latach 45–49), 
miasto to było już rzymskie, bowiem w 189 r. przed Chr. Rzymia-
nie uczynili je swoją kolonią. Większość mieszkańców to poga-
nie. Paweł jednak – zgodnie ze swoją pedagogią – zwracał się 
ze swym poselstwem ewangelizacyjnym najpierw do Żydów. 
Gdy ci nie posłuchali nauki o Chrystusie, wtedy przemawiał do 
pogan. Tak też było i w Antiochii. Zasiawszy ziarno Ewangelii 
w tym mieście, podążył do Ikonium (dziś anatolijskie Konje), sta-
rożytnego miasta, związanego z mitycznym bohaterem greckim 
Perseuszem, który dokonał podboju miasta posługując się głową 
zabitej Meduzy. W Ikonium, odległym ok. 140 km od Antiochii 
Pizydyjskiej, spędził Paweł cały rok. Tutaj nawrócił na chrześci-
jaństwo słynną Teklę, znaną z apostolskiej gorliwości i czynów 
miłosierdzia. Wspominają o tym apokryficzne Dzieje Pawła na-
pisane przez jakiegoś chrześcijanina z Antiochii Pizydyjskiej ok. 
r. 170–180 po Chr.

czytanie ii (ap 7, 9.14b–17)

Wizja apokaliptyczna ukazuje Kościół triumfujący w wiecz-
ności. Owe niezliczone miliardy zbawionych triumfują razem 
z  Barankiem – swym Zbawicielem. Białe szaty – to symbol ła-
ski, zbawienia i zmartwychwstania. Palmy – to symbol nagrody 
i zwycięstwa. Pełnię szczęścia wiecznego określa zdanie: „Każdą 
łzę otrze Bóg z ich oczu”.

ewangelia (j 10, 27–30)

Obraz owczarni tak bliski semickiej mentalności raz po raz po-
wraca w nauczaniu Chrystusa. Najpiękniejszy wyraz dał jej Jezus 
w przypowieści o Dobrym Pasterzu (J 10, 1–18). Zbawienie jako 
owczarnię zgromadzoną wokół jednego pasterza ukazywali już 
prorocy Starego Testamentu – Ezechiel (np. Ez 34, 23–26), Jere-
miasz (Jr 23, 3; 31.10) czy Micheasz (Mi 2, 12). Zapowiadali oni, 
że sam Jahwe będzie pasterzem w wieczności, gdy Kościół – jak 
to ukazuje wizja Janowa w drugim czytaniu zawarta – zgroma-
dzi się wokół triumfującego Baranka.

5 nieDZiela wielkanocna
– 28 kwietnia 2013 r.

czytanie i (Dz 14, 21–27)

W ubiegłą niedzielę dowiedzieliśmy się, że Paweł przybywszy 
podczas pierwszej podróży misyjnej do Antiochii Pizydyjskiej 
(podróż trwała w latach 45–49), zatrzymał się na krótko w tym 
mieście, po czym – uciekając przed prześladowcami – schronił 
się w Ikonium, gdzie zabawił cały rok. Gdy jednak przeciwnicy 
Pawła i  Barnaby z Antiochii dowiedzieli się, że Apostołowie są 
w Ikonium, przybyli do tego miasta, by podburzać lud przeciwko 
misjonarzom. Wtedy ci – chroniąc się przed ukamienowaniem – 
pośpieszyli dalej, do Listry i Derbe.

Ta część Azji Mniejszej nazywała się Likaonią. Listra była nie-
wielkim miasteczkiem zasiedlonym przeważnie przez rzymskich 
weteranów od czasów Augusta, który ten teren (w 6 r. przed Chr.) 
podarował swoim towarzyszom wojennym. Listra zidentyfiko-
wana została i odkopana dopiero w 1885 r. przez archeologa J.R. 
Sterretta. Dziś jest to anatolijska wioska o nazwie Katun Serai. 

Z kolei Derbe, leżące ok. 80 km na południe od Listry (dziś turecki 
Gudelisin) było miastem warownym, z garnizonem rzymskim, 
który strzegł bezpieczeństwa granic Imperium przed naporem 
półdzikich plemion z głębi Anatolii. Derbe leżąc niedaleko tzw. 
via regia (= droga królewska), łączącej jońskie wybrzeża Azji 
Mniejszej z Syrią, było miastem dosyć ludnym i ruchliwym.

Po kilku tygodniach pracy apostolskiej w Derbe wrócili Paweł 
z Barnabą do Listry, a potem do Ikonium i Antiochii. Warto nad-
mienić, że w Listrze pozyskał Paweł dla pracy ewangelizacyjnej 
Tymoteusza (późniejszego biskupa Efezu), a w Derbe Gajusa, 
który towarzyszył Pawłowi odtąd w jego wędrówkach misyjnych. 
Tak przechodząc z miasta do miasta – jak mówi o tym czytanie 
– umacniali wszędzie wiernych, podnosili na duchu i ustana-
wiali im przełożonych. Włożenie rąk – to święcenia kapłańskie. 
Z Antiochii przez krainę zwaną Pamfilią przeszli do dwóch nad-
morskich miast: Attalii, zwanej tak od króla Pergamonu Attala II 
(159–138 przed Chr.) i Perge, odległego o 12 km od Attalii. Stąd 
– ukończywszy pierwszą podróż misyjną – odjechali do Syrii, do 
Seleucji, portowego miasta u wrót Antiochii. Był rok 49.

W Jerozolimie zbierał się pierwszy Sobór powszechny. Pora 
więc było złożyć Apostołom sprawozdanie ze swych misyjnych 
wysiłków wśród pogan. A sukcesy były ogromne. Całe południo-
we wybrzeża Azji Mniejszej zostały przecież zewangelizowane. 
Nic zatem dziwnego, że szybko – bo już w 50 r. – rozpoczął Paweł, 
po uprzednim przekonaniu grona Dwunastu co do swej pracy 
misyjnej, następną, drugą swoją podróż misyjną, w czasie której 
dotarł do Grecji.

czytanie ii (ap 21, 1–5a)

W obrazach zaczerpniętych ze Starego Testamentu kreśli 
Jan w swojej wizji triumfujący Kościół w niebie. Jest on jakby 
Nowym Świętym Miastem Jeruzalem (Iz 54, 11–14; 66, 22), 
jakby oblubienicą strojną w klejnoty (Iz 65, 17; 62, 1–7). Klej-
noty w Biblii są symbolem triumfu i zwycięstwa. Odkupiony 
i zbawiony Lud Boży tworzyć będzie jedno ze swym Zbawcą 
– Barankiem.

ewangelia (j 13, 31–33a.34–35)

Jezus zwraca się przy Ostatniej Wieczerzy z głęboką miłością 
do swoich uczniów. Judasz już wyszedł, a  Zbawiciel mówi do 
pozostałych Jedenastu: teknia – to greckie wyrażenie pełne jest 
czułości i troski, jak gdyby Jezus przez nie pragnie osłabić tragizm 
zbliżającej się rozłąki. Zbliżającą się mękę nazywa już „Chwałą”. 
Rzecz to szczególnie charakterystyczna dla Ewangelii Janowej, 
w której triumf Jezusa dokonuje się nie dopiero w zmartwych-
wstaniu, ale już w męce. Zbawiciel nakazuje uczniom wzajem-
ną miłość. „Tak jak ja was umiłowałem”. W ostatnim czasie eg-
zegeci zwrócili uwagę na możliwość podwójnego tłumaczenia 
partykuły kathos: porównawczo i przyczynowo: „tak jak” i „po-
nieważ”. Przy dawniejszym tłumaczeniu, jakie mamy w naszym 
tekście, mowa jest o Chrystusie jako wzorze do naśladowania. 
Mamy miłować na Jego miarę. W tłumaczeniu przyczynowym – 
przez „ponieważ” wymowa tekstu wydaje się – jak podkreślają 
badacze – znacznie głębsza: miłowanie staje się ścisłym obo-
wiązkiem chrześcijanina, wewnętrznym nakazem, imperaty-
wem moralnym. My nie możemy miłować lub nie miłować, nie 
jest to dla nas chrześcijan sprawa dowolna. My musimy miło-
wać, skoro jesteśmy Jego uczniami, ponieważ On nas umiłował.
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19.03 – Diecezjalne dziękczynienie 
za wybór Ojca Świętego Franciszka

W uroczystość św. Józefa, Patrona diecezji, Biskup 
Włocławski w parafii św. Józefa na Zazamczu prze-
wodniczył Mszy świętej dziękczynnej połączonej z ra-
dosnym „Te Deum”. „To Msza św. o błogosławieństwo 
dla nowego papieża w Roku Wiary, w roku, który jest 
spadkiem Benedykta XVI” – mówił w homilii bp Wie-
sław Mering. Pasterz diecezji podkreślił, że „zaskocze-
nie i zdziwienie towarzyszyły nam również teraz przy 
wyborze papieża Franciszka, podobnie jak 30 lat temu, 
kiedy papieżem został kardynał z Polski. Zawsze w Boga 
powinniśmy wierzyć i w Nim pokładać nadzieję, bo to 
On daje Kościół, którego częścią jest Jezus – Ten, który 
daje życie człowiekowi. Kościół ma nowego pasterza, 
nowego następcę św. Piotra, który rozpoczyna swoją 
misję głoszenia Ewangelii”. Hierarcha nawiązał rów-
nież do słów papieża Franciszka z Mszy świętej inaugu-
rującej pontyfikat. 

20–22.03 – Rekolekcje wielkopostne 
dla Szkoły Podstawowej nr 3

Przez pierwsze dwa dni rekolekcji uczniowie wzięli 
udział w katechezach prowadzonych w szkole przez 
diakona Adama Zielińskiego, odbywającego prakty-
ki duszpasterskie w parafii katedralnej. Ksiądz diakon 
w sposób niezwykle barwny i obrazowy przedstawiał 
dzieciom Jezusa jako Dobrego Pasterza, zatroskanego 
o  swoje owce, wskazując na najważniejsze prawdy 
chrześcijańskiej wiary. Trzeciego dnia rekolekcji społecz-
ność szkolna wzięła udział we Mszy świętej sprawowa-
nej w Bazylice Katedralnej. Serdecznie dziękujemy dy-
rekcji, nauczycielom, diakonowi Adamowi, katechetom 
oraz wszystkim, którzy umożliwili przeprowadzenie 
rekolekcyjnego skupienia dla naszych małych parafian. 

22.03 – Droga krzyżowa  
ulicami miasta

Jak co roku, w piątek przed Niedzielą Palmową prze-
szliśmy ulicami Śródmieścia, rozważając mękę na-
szego Pana pod przewodnictwem Pasterza diecezji. 
Droga krzyżowa tradycyjnie rozpoczęła się na dzie-
dzińcu klasztoru oo. Franciszkanów, następnie jej tra-
sa wiodła fragmentem Placu Wolności, ulicą 3 Maja 

i Tumską, by zakończyć modlitwę w Bazylice Katedral-
nej. W słowie skierowanym do uczestników nabożeń-
stwa ks. bp Wiesław Mering powiedział: „Ta kolejna 
droga krzyżowa ulicami Włocławka jest ponownym 
zastanowieniem się nad tajemnicą męki, ale i zmar-
twychwstania Chrystusa”. Pasterz diecezji wspomniał 
tegoroczną drogę krzyżową, odprawianą w Jerozoli-
mie podczas pielgrzymki kapłanów: „Przechodziliśmy 
przez obojętności, wśród hałasu, tam gdzie byli ci, 
którzy współczuli Jezusowi, ale i ci, którzy cieszyli się 
z Jego cierpienia. Niewiele się zmieniło, przecież pod-
czas dzisiejszego nabożeństwa były podobne reakcje 
ludzi” – mówił biskup włocławski. Hierarcha podkre-
ślił, że przy krótkowzrocznym patrzeniu na Kościół, 
może się wydawać, że chrześcijaństwo się kończy, 
jednak na to wszystko pada blask zmartwychwstania 
i to ono jest powodem zmiany w patrzeniu i myśleniu 
człowieka. Bp Mering zwrócił uwagę na to, że „każ-
da droga krzyżowa niezależnie, w jakim miejscu jest 
przeżywana, jest dotknięciem cierpienia Chrystusa”.  
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22–24.03 – Parafialne rekolekcje 
wielkopostne

Tegorocznym rekolekcyjnym zamyśleniom przewod-
niczył ks. Sebastian Osiński – sędzia Sądu Kościelnego 
Diecezji Włocławskiej. Rekolekcjonista prowadził swe 
rozważania, omawiając kolejne cnoty Boskie: wiarę, 
nadzieję i miłość, którym poświęcone były poszczegól-
ne dni rekolekcji. W sobotę wierni przez cały dzień mo-
gli skorzystać z sakramentu pokuty, by w stanie łaski 
uświęcającej rozpocząć Wielki Tydzień. Jako wspólnota 
parafialna wyrażamy naszą wdzięczność Księdzu Se-
bastianowi, dziękując w sposób szczególny za osobiste 
świadectwo wiary, kapłańską posługę oraz entuzjazm 
towarzyszący jej sprawowaniu. 

23.03 – Bierzmowanie

W sobotni wieczór ks. bp Bronisław Dembowski 
udzielił sakramentu bierzmowania kilkudziesięciu oso-
bom z Włocławka i okolic. Eucharystię wraz z Bisku-
pem Seniorem koncelebrowali: ks. kustosz Radosław 
Nowacki oraz prowadzący rekolekcje ks. Sebastian 
Osiński, który wygłosił homilię. Ksiądz rekolekcjonista 
podkreślił rolę chrześcijańskiej nadziei, która w sakra-
mencie bierzmowania dzięki mocy Ducha Świętego 
w szczególny sposób staje się udziałem wiernych. Na 
zakończenie liturgii słowo wdzięczności pod adresem 
Biskupa Bronisława wypowiedział Ksiądz Kustosz. 

24.03 – Niedziela Palmowa

W pierwszym dniu Wielkiego Tygodnia, zgodnie ze 
zwyczajem na każdej liturgii, święciliśmy przyniesione 
przez wiernych palmy – symbol nowego życia. Mszy 
świętej o godzinie 9.30 przewodniczył Pasterz diecezji. 
W wygłoszonej homilii bp Mering podkreślił ogrom-
ną miłość Zbawiciela, który poddał się ludzkiemu są-
dowi, wydając się za nas na śmierć krzyżową. Biskup 
Włocławski zwrócił uwagę, iż również dziś nie brakuje 
tych, którzy na wzór Żydów z dziedzińca Piłata z entu-
zjazmem wykrzykują: „Chcemy Barabasza!”. Hierarcha 
przypomniał równocześnie, iż w każdym – nawet po-
zornie najgorszym – człowieku, w chwili bólu i cierpie-
nia, jest obecny Chrystus, który oddał życie za wszyst-
kich ludzi. W niedzielne popołudnie odbyło się ostatnie 
w tym roku nabożeństwo Gorzkich żali, podczas które-
go kazanie pasyjne wygłosił ks. Sebastian Osiński. Po 
wieczornej Mszy świętej ks. kustosz Radosław Nowacki 
skierował pod adresem Księdza Rekolekcjonisty słowo 
wdzięczności w imieniu całej parafialnej wspólnoty. 
Niech Słowo Boże zasiewane w naszych sercach po-
przez święte rekolekcyjne dni przyniesie obfity plon!

†  Jadwiga Weidl
†  Eugeniusz Janicki
†  Irena Piątkowska
†  Barbara Szczerkowska
†  Zdzisław Muszalik

•  Oliwia Czajkowska

•  Mateusz Kępiński

•  Julia Brykalska 

Serdecznie gratulujemy Rodzicom naszych małych 
Parafian! Niech sakrament chrztu stanie się dla nich 

początkiem przyjaźni z Panem Bogiem!

Zmarli:

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego 
współczucia, a Osoby Zmarłe polecamy Bożemu 
Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

Duszpasterze Parafii Katedralnej 
we Włocławku

ochrzczeni:
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krZYżówka wielkanocna Zespół Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza

we Włocławku

www. zskdlugosz.pl

• Publiczna Szkoła Podstawowa
• Publiczne Gimnazjum

• Publiczne Liceum

  Poziomo
1. Zdobione jajka.
3. Trwa 40 dni przed Wielkanocą.
4. Wielkanocny. Zwykle jest zrobiony z cukru.
6. Pierwszy niedzielny posiłek rozpoczynający 
 święta Wielkanocne.
9. Wielki ...  – poprzedza święta Wielkiej Nocy.
10. Jemy je w te święta w dużych ilościach.
11. Msza z okazji uroczystości Zmartwychwstania   
 Pańskiego.
12. Wielkanocne ciasto.

Wesołych Świąt!!!    

Opracowały: Magda Ciesielska, Kamila Maćczak, Aleksandra Operacz  – kl. II e, LZK

  Pionowo
2. Daje prezenty na Wielkanoc.
3. Lany... (czyli drugi Dzień Świąt)
5. W nim święconka.
7. Wielkanocne zawołanie. 
8. Siana na Wielkanoc. 

1 2

4

6

3

7

10

11

9

8

5

12
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Zespół Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza

we Włocławku

www. zskdlugosz.pl

• Publiczna Szkoła Podstawowa
• Publiczne Gimnazjum

• Publiczne Liceum
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żYcie sakramentalne
sakrament cHrZtu św.
udzielamy uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.30. W innym terminie po uzgodnieniu 
w kancelarii

sakrament PokutY
codziennie rano i wieczorem przed Mszą św.

sakrament małżeŃstwa 
zgłoszenie w Kancelarii trzy miesiące przed planowanym 
terminem. Konferencje przedmałżeńskie odbywają się w Centrum 
Służby Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 2A, tel. 518 014 526

W ramach codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu 
zapraszamy na nabożeństwa o godzinie 18.00:
 Poniedziałek: Różaniec i litania do św. Józefa
 Wtorek: Nabożeństwo do bł. bp. Michała Kozala, patrona 

Włocławka
 Środa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 Czwartek: Modlitwa o powołania kapłańskie 

za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II
 Piątek: Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

msze św. w niedziele i święta: 
godz. 7.00, 8.00, 9.30 (w intencji parafian), 11.00 (z udziałem 
dzieci i młodzieży), 12.30, 18.30

msze św. w dni powszednie:
godz. 7.00, 18.30

Pozostałe informacje:
 W pierwszy piątek miesiąca możliwość skorzystania 

z sakramentu pokuty od godziny 17.00
 W pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9.00 Msza św. w intencji 

członków Koła Żywego Różańca oraz spotkanie formacyjne
 W każdą sobotę o godzinie 11.00 zbiórka ministrantów
 W ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o 11.00 spotkanie 

z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych

1%
na Stowarzyszenie Przyjaciół

Katedry Włocławskiej
na Stowarzyszenie Przyjaciół

Katedry Włocławskiej

podatkupodatku

KRS: 0000301363
Stowarzyszenie wspiera działania zmierzające 
do zachowania i ochrony katedry włocławskiej 
i wszystkich należących do niej dzieł sztuki 
i kultury.

Działania Stowarzyszenia można wesprzeć, 
przekazując 1% swojego podatku 
dochodowego w rocznym  
rozliczeniu PIT, wpisując KRS: 0000301363.

Można też dokonać wpłaty na konto 
Stowarzyszenia: 
Bank Pekao S.A. II o. we Włocławku 
28 1240 1981 1111 0010 1738 2217.

Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Włocławskiej
Plac Kopernika 7, 87–800 Włocławek


